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RESUMO 

 

O presente estudo apresenta um plano de comunicação focado no estreitamento 
dos laços do Clube Internacional de Regatas com os seus diversos públicos, visando 
reconfigurar a imagem institucional e consolidar a reputação do clube. Nesse 
contexto, ressalta-se a importância da gestão da comunicação nas instituições, 
especificamente para o cliente, que não possui setor específico para tal, 
evidenciando o papel do profissional de Relações Públicas no processo de 
comunicação. Assim sendo, a Agência Way Comunicação Integrada apresenta um 
conjunto de informações indispensáveis para o desenvolvimento do planejamento 
estratégico da comunicação do Clube Internacional de Regatas, localizado em 
Santos. Este planejamento tem por base um levantamento sistemático de 
informações sobre o cenário interno deste cliente e o cenário externo em que se 
situa, compondo um diagnóstico sobre os processos comunicacionais frente ao qual 
serão apresentadas propostas que visam equacionar os problemas detectados, sob 
a ótica das Relações Públicas. 
 
Palavras-chave: Relações Públicas. Comunicação. Relacionamentos. Clubes 
Sociorrecreativos.  

 

ABSTRACT 

 
This study presents a communication plan focused on strengthening of ties of the 
Clube Internacional de Regatas with its stakeholders, aiming to reconfigure the 
institutional image and consolidate the reputation of the club. In this context, we 
emphasize the importance of communication management in institutions, specifically 
for the client, which has no specific sector for this, highlighting the role of Public 
Relations professional in integrated communication process. Therefore, the agency 
Way Integrated Communication presents a range of information essential for the 
development of strategic communication planning the Clube Internacional de 
Regatas, located in Santos. This planning is based on a systematic collection of 
information about the internal and external customer scenario this scenario in which 
lies, making a diagnosis of communication processes against which proposals will be 
presented aimed solve problems detected from the perspective of Public Relations. 
 
Keywords: Public Relations. Communication. Relationships. Social and Recreational 
Clubs. 
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1 AGÊNCIA WAY COMUNICAÇÃO INTEGRADA 
 

A Agência Way Comunicação Integrada visa atender à Baixada Santista 

pela proximidade geográfica, bem como a região da Grande São Paulo e ABC 
Paulista1, que também se situam em um raio de distância pertinente. Sua missão é 

atender cada cliente específica e separadamente, com a finalidade de alcançar 

precisão e qualidade no seu atendimento por meio de soluções de comunicação 

integrada, consolidando vínculos entre nossos clientes e seus diversos públicos. 

Sua visão é a de que, na próxima década, a Agência Way possua uma 

grande cartela de clientes satisfeitos, e que seja referência em comunicação 

integrada e estratégica. A agência buscará sempre desafios e mostrar, assim, que o 

sucesso de um empreendimento ou organização está na comunicação eficiente e na 

forma como se relaciona com seus diversos públicos. Sendo assim, a ética, a 

dedicação e o profissionalismo são valores intrínsecos às suas atividades. 

Neste projeto experimental abordaremos questões históricas sobre a 

fundação dos clubes sociorrecreativos, sua relevância em todo o território nacional, 

bem como a decadência e a mudança de postura e hábitos da sociedade. Em 

especial, conduziremos nossa reflexão para o Clube Internacional de Regatas, que 

ao longo dos seus 116 anos, visa os processos de comunicação como premissa 

básica para promoção de práticas esportivas e, encontros sócio-recreativos. 

Contudo, neste projeto abordaremos a questão da mudança de hábitos, além 

de algumas ameaças, que fizeram com que a instituição necessitasse de diferenciais 

para que pudesse enaltecer sua memória institucional e adaptar-se às novas 

demandas.  

 

1.1 Significado da marca escolhida 
 

O nome Agência Way Comunicação Integrada objetiva transmitir a ideia de 

uma comunicação integrada estratégica e inteligente, que respeita as diversidades e 

necessidades dos públicos de uma organização e, este pode ser o caminho para o 

sucesso e a prosperidade de uma instituição.  
                                                 
1 Área formada pela sigla de três cidades industriais da Região Metropolitana de São Paulo. São elas Santo 
André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 
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Seguindo esta proposta, escolhemos o nome “Way” por significar, na língua 

inglesa, caminho. Nesta mesma linha de raciocínio, foram adicionadas à fonte Arial 

Bold modificada, duas setas em sentidos opostos, simbolizando a comunicação 

fluida, eficaz e eficiente, oriunda de “mão dupla”, envolvendo emissor, receptor e a 

forma como a mensagem é transmitida. A cor escolhida é o azul por representar a 

cor da profissão de Relações Públicas e, por estar associada à tranquilidade, 

serenidade e harmonia, estas necessárias aos bons relacionamentos. 

 
Figura 1 – Logotipo da Agência Way Comunicação Integrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Cartões de visita Agência Way Comunicação Integrada 
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Figura 3 – Paleta de cores identidade visual agência Way Comunicação Integrada 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Organização e estrutura 

 
A estrutura organizacional da Agência Way Comunicação Integrada foi 

desenvolvida pensando na eficiência da comunicação e fluidez das mensagens, 

descartando burocracias internas e estimulando o diálogo entre os setores. 

Flexibilidade e trabalho coletivo tornam-se a chave para o desenvolvimento e o 

sucesso da agência. 
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Figura 4 – Organograma da Agência Way Comunicação Integrada 
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2 INTRODUÇÃO 
 
Para a construção e manutenção de uma identidade institucional positiva, 

muitos fatores estão correlacionados e se interdependem, tais como a gestão da 

comunicação, na perspectiva da mão dupla (GRUNIG, 2011), a sua coerência e 

concordância com a missão, a visão e os valores previamente estabelecidos como 

princípios da instituição – que norteiam suas atitudes e o seu posicionamento 

perante o universo em que está inserida e em direção ao seu crescimento – e, 

especialmente, a valorização dos colaboradores, bem como a comunidade de seu 

entorno.  

Pelo prisma das Relações Públicas, as organizações devem considerar os 

relacionamentos como alicerce fundamental na construção de uma comunicação 

efetiva, organizada e harmônica, com seus diversos públicos. Kunsch (2003, p. 14) 

afirma que “nesse sentido, a área de relações públicas tem um importante papel a 

exercer, que é o de administrar estrategicamente a comunicação das organizações, 

capitalizando a sinergia das áreas afins”. 

Ao executarmos devidamente com o planejamento da comunicação interna de 

uma instituição, de fato, podemos transpor barreiras advindas de ruídos na 

comunicação, que podem funcionar como verdadeiros entraves ao desenvolvimento 

da empresa, à expansão dos seus negócios. 

Considerando este contexto, a Agência Way tem por objetivo modernizar e 

readequar a imagem institucional do Clube Internacional de Regatas, por meio da 

aproximação com os seus públicos (associados, comunidade do entorno, 

funcionários e seus familiares), enaltecendo seu tradicionalismo aliado à 

modernidade e à qualidade em prestação de serviços, bem como a valorização de 

sua história, que se mescla com a história da cidade de Santos. 

Este trabalho, elaborado nos moldes de um projeto experimental, tem por 

objetivo oferecer um planejamento de comunicação a esse cliente do segmento de 

lazer e recreação, visando estreitar o relacionamento com seus diversos públicos, 

fortalecer a comunicação interna e institucional. Efetivamente, tem como foco 

específico oferecer soluções por meio de um plano de ações de comunicação 

dinâmico e estratégico. 

In
tr

o
d

u
çã

o
 



33 

 

 

O Clube Internacional de Regatas (CIR) possui uma rica história que, ao 

longo de seus 116 anos de existência acompanha o desenvolvimento deste 

município, e alguns de seus atletas têm representado não somente o clube, mas 

igualmente a cidade de Santos, em diversas situações e competições. Desta forma, 

atentando-se ao significado histórico e social deste clube, a Agência Way 
apresentará um planejamento estratégico, sob o prisma das Relações Públicas, de 

forma a fortalecer a política de relacionamentos e reforçar sua comunicação, por 

meio da implementação como ponto de partida, de um setor responsável específico. 

Da confecção do subsídio teórico, que visa explicitar os fundamentos 

históricos, sociais e epistemológicos nos quais se enquadram esse segmento de 

organização, ao levantamento contextual de informações alusivas a seu panorama 

regional, o estudo que será exposto visa ao profundo entendimento do universo no 

qual se insere o Clube Internacional de Regatas, bem como avaliar a comunicação 

e os relacionamentos pela perspectiva da instituição e de seus públicos prioritários. 

Assim, o presente projeto apresenta-se dividido em cinco capítulos. 

Inicialmente, apresentar-se-á o embasamento teórico e assuntos correlatos, com a 

finalidade de explanação mais aprofundada sobre a origem dos clubes e do 

associativismo, sobre o terceiro setor e a importância do lazer na sociedade 

moderna. Esse capítulo também contempla a definição conceitual e histórica de 

clubes sociorrecreativos e a sua relação com a história de Santos, bem como a 

decadência dos mesmos. Apresentará também, conceitos de Relações Públicas, 

suas funções e importância no segmento como o do Clube. 

Em seguida, o segundo capítulo consiste na caracterização da organização-

cliente da Agência Way, especificamente a apresentação do histórico e do briefing 

do Clube Internacional de Regatas, ocasião em que, a partir de um levantamento 

de informações acerca dos processos comunicacionais adotados pela organização, 

atualmente e ao longo de sua existência, identificará a estrutura, os modos de 

trabalho, serviços, composição e a dinâmica dos fluxos comunicacionais, pelo 

prisma de seus funcionários e associados.  

Apresentaremos, no terceiro capítulo, uma análise do cenário onde se 

encontra a instituição-cliente deste projeto, composta por Benchmarking, cuja 

finalidade é apresentar um comparativo da instituição-cliente com seus concorrentes 

diretos e contempla, exclusivamente, aspectos externos. Com a finalidade de 
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reforçar observações iniciais, os dados levantados pelo histórico e briefing do CIR, 

bem como a análise Benchmarking, e embasar as ações a serem propostas 

posteriormente, serão apresentados, os relatórios das pesquisas quantitativas e 

qualitativas realizadas com funcionários do Clube Internacional de Regatas e com 

os associados, abordando, essencialmente, aspectos internos. Esta etapa é 

primordial para a execução de um plano de comunicação verdadeiramente eficaz, 

pois identifica as necessidades desses públicos em questão, no que diz respeito às 

expectativas no relacionamento. 

Ainda neste capítulo, abordaremos a análise SWOT, cujo fim é mapear 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, abrangendo aspectos internos e 

externos. 

A partir das informações colhidas por meio do levantamento de todos esses 

dados a Agência Way apresentará um diagnóstico de comunicação e gestão dos 

relacionamentos, com base no qual se definem os objetivos deste projeto, e a 

estratégia geral a ser utilizada, no quarto capítulo. 

Compondo o capítulo final, exibiremos as propostas do plano de 

comunicação, considerando todo o trabalho apresentado até então, oferecendo um 

levantamento do cronograma para a aplicação do plano de ação e o quadro de 

investimentos necessários. 

Todo o plano de comunicação consistirá em três programas, compostos por 

ações condizentes com as necessidades do Clube Internacional de Regatas, com 

suas respectivas justificativas e dentro do orçamento disponível. Este capítulo 

contará, por fim, com um cronograma de aplicação das ações e suas formas de 

mensuração.  

Este projeto representa um grande desafio, pois a instituição-cliente está 

inserida em um segmento bastante específico, o dos clubes sociorrecreativo, que 

enfrenta diversos fatores de revés. Contudo, o CIR apresenta grande potencial na 

sua esfera de atuação, e podemos facilmente detectar o carinho e o zelo pela qual a 

instituição é mantida por sua “comunidade”, sobretudo entre os funcionários e 

associados. 
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3 LAZER, INTERAÇÃO E A PRIVATIZAÇÃO DOS ESPAÇOS: OS CLUBES 
SOCIORRECREATIVOS E SUAS NECESSIDADES COMUNICACIONAIS 

 

3.1 A origem dos clubes e do associativismo  

 

Para facilitar a visualização da proposta deste projeto experimental, além de 

nortear e justificar suas ações faz-se necessário o entendimento aprofundado sobre 

o histórico dos clubes sociorrecreativos no mundo, no Brasil, no município de Santos 

e sua influência na formação da sociedade moderna. Por definição, de acordo com o 

Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2012, p. 419), “clube” é um termo 

que significa:  
3. Local de reuniões políticas, literárias ou recreativas; 2. Local que tem, 
geralmente, edificações, piscina, etc, e onde, comumente pagando uma 
mensalidade ou taxa, se reúnem pessoas de uma sociedade para praticar 
esportes, jogar, dançar, etc; 3. Associação de pessoas, com objetivo social 
recreativo, ou, ainda, de promover debates em torno de matéria de interesse 
comum, tal como literatura, ciência, política, etc, mantendo para isto, em 
geral, encontros periódicos. 
 

A origem dos clubes não é muito precisa. No entanto, o hábito de reunir-se 

com propósitos diversos já era popular no continente europeu, no período da Idade 

Média. Existiam as fraternidades, cujo significado, conforme Anatalino (2012, s/p.) é 

oriundo: 
do grego frátria, que na antiga Atenas designava uma associação de 
cidadãos, unidos pela mesma cultura religiosa e compartilhante dos 
mesmos arquétipos. Cada frátria formava uma unidade política e religiosa.  
 

Dentre as fraternidades, podemos destacar, por sua existência até os dias 

atuais, a maçonaria, “[...] que por definição é uma sociedade universal de homens de 

boa vontade, cujo objetivo é defender a liberdade de pensamento, a igualdade entre 

as pessoas e a fraternidade entre os povos da terra” (ANATALINO, 2012, s/p.). 

Quanto a origens do “clube”, além da maçonaria, houve as guildas ou 

corporações de ofício, que consistiam em associações profissionais, cujo surgimento 

também foi realizado na Idade Média. Existiam guildas de diversas classes 

profissionais, como as de alfaiates, artesãos, comerciantes, ferreiros, entre outras 

bem como, corporações de caráter religioso, beneficente ou de lazer. 

Seu desenvolvimento está ligado ao processo de renascimento comercial e 

urbano do período medieval, e seu principal objetivo era a defesa dos interesses 
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econômicos e profissionais de seus associados e de sua classe profissional, o que 

as aproxima das associações de classe dos tempos modernos.  

Dentro do que podemos classificar também como “origem dos clubes” estão 

às confrarias, igualmente conhecidas como Irmandades ou Ordens Terceiras, 

definidos como grupos religiosos associados à Igreja Católica que se reuniam para 

promover cultos. Por vezes, eram compostas por membros de uma mesma 

profissão, como as corporações, mas essencialmente possuíam caráter religioso e 

estavam, também, associados à caridade. 

Independente do cunho social ou religioso, as confrarias, guildas2 e 

fraternidades possuíam em comum a característica de serem compostas por um 

grupo de pessoas com interesses similares, sejam eles esportivos, religiosos, 

profissionais, ou outros e, deram origem às associações como conhecemos 

atualmente, e ao associativismo.  

O ato de associar-se está intimamente relacionado à liberdade. Os próprios 

exemplos de associações já citados podem ser reconhecidos como fontes de 

associativismo na Idade Média. No entanto, podemos retroceder historicamente até 

a Grécia Antiga, com os Ginásios associados à cultura física e as Palestras 

associadas à educação, além de Roma, com os Clubes de Jovens e as Escolas de 

Gladiadores.  

Avançando novamente, ainda no continente europeu, o associativismo surge 

com as Ordens Militares, cuja função era proteger os peregrinos cristãos em suas 

movimentações, especialmente pela chamada Terra Santa (AZEREDO; DUNCAN, 

2001). 

Essa forma de associativismo na Europa perdura até o século XIX, sendo 

posteriormente substituído pelas associações profissionais de trabalhadores e dos 

patrões que, viriam a dar origem aos atuais sindicatos e associações patronais.  

No século XX, com o advento do tempo livre e do lazer, surgem as 

associações de cultura e entretenimento. As opções estendem-se, em definitivo, ao 

objetivo social, com a criação de clubes esportivos de várias modalidades, além de 

coletividades de cultura e lazer.  

Assim como as fraternidades desenvolvidas no continente europeu no período 

medieval, o associativismo no Brasil também foi difundido pela Igreja no período 

                                                 
2 Guildas: associações de profissionais surgidas na Idade Média. 
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colonial em meio à crise motivada por restrições a qualquer processo de 

desenvolvimento de comunidades. No entanto, como revela a literatura no campo 

das Ciências Sociais, presume-se baixo índice de associativismo brasileiro no 

âmbito comunitário, limitando-se a associações de bairro, clubes sociorrecreativos, 

clubes esportivos, entre outros (FORTUNA, 2002). 

Por definição, existem diversas formas de associativismo, podendo ser por 

meio de relações interpessoais, nas quais as pessoas estabelecem contato frente a 

frente; relações interpessoais manifestadas como grupos de conhecidos ou, em 

âmbito mais abrangente, em ocorrências de festas e reuniões; participação em 

associações ou clubes. 

Pode-se dizer que o associativismo nasce da necessidade de relacionar-se 

para suprir uma carência latente, da sensação de pertencimento e vinculação com a 

comunidade, e sua sobrevivência depende do trabalho organizado e de estruturas 

prontas e funcionais.  

Existem determinadas características, como revelam Capi e Marcelino (2009), 

que um clube deve respeitar a fim de promover o associativismo, como o 

estabelecimento de relações primárias e secundárias entre os envolvidos na 

comunidade, proporcionando real oportunidade de participação. 

Dentro do convívio das associações, os indivíduos aprendem a expressar sua 

opinião sem minimizar a de outrem, a ouvir melhor, sintetizar, planejar e realizar 

ações comuns, bem como desenvolver autodisciplina e espírito de colaboração, sem 

necessariamente quaisquer associações políticas. 

Governos democráticos se utilizam de associativismo não somente por seus 

efeitos internos ao indivíduo, isto é, subjetivos, emocionais, mas também por seus 

efeitos externos.  

A convivência em grupos heterogêneos, com diferentes objetivos e tipos de 

membros, promovem atitudes mais moderadas em virtude da interação grupal e das 

múltiplas pressões.  

É nessa perspectiva que, de fato, conceitos como sociedade civil, 

associativismo, capital social e terceiro setor estão intimamente relacionados. 
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3.2 Terceiro setor, privatização de espaços públicos e lazer 

 

O associativismo, o terceiro setor e a privatização de espaços públicos de 

lazer se assemelham quanto à qualificação de suprir os serviços que o Estado não 

oferece. As devidas situações relacionam-se e influenciam diretamente a realidade 

dos clubes sociorrecreativos e esportivos, tais como o cliente deste projeto. 

Podemos encontrar influência da Igreja Católica que, através do respaldo do 

Estado, ministrava entidades que beneficiavam comunidades carentes às margens 

das políticas sociais básicas. Destacam-se como exemplos as Santas Casas. Por 

grande parte do período colonial a Igreja ocupou-se de prestar serviço e assistência 

aos necessitados.  

Com o passar do tempo, no período republicano, as ações sociais 

estenderam-se a novas instituições, buscando atender ao aumento da demanda 

advinda com a modernização do nosso modelo de sociedade, ora industrializada e 

parcialmente urbanizada, originando necessidades mais complexas.  

A partir da década de 1930 surgem instituições desassociadas da Igreja 

Católica e o Estado incentiva a criação de novas instituições de caráter público. 

Contudo, o aumento massivo de entidades diferenciadas em um grupo heterogêneo 

estabeleceu entidades cuja representatividade não estava bem definida. Esta 

questão tornou-se determinante para a estipulação da legislação específica 

(AZEREDO; DUNCAN, 2001). 

As décadas de 1960 e 1970 representaram uma queda nos investimentos a 

esse “novo” setor devido ao redirecionamento de verba a países carentes e em 

conflitos graves. Contudo, esse momento abriu um nicho importante, na década de 

1990, com a entrada do terceiro setor em programas e projetos sociais por meio de 

fundações e institutos associados. Isso significava novas possibilidades de parcerias 

e recursos. 

Devido ao momento político brasileiro, o reestabelecimento da democracia, 

associações como as classistas tomaram força maior, representando a pluralidade 

partidária, o fortalecimento dos movimentos sociais e, principalmente, com a 

aprovação da nova Constituição (1988), com novos direitos socioeconômicos e 

ênfase à questão trabalhista.  

Devido à legislação, em vigor até março de 1999, que conceitua o terceiro 

setor como instituições jurídicas sem fins lucrativos de direito privado, acabou-se por 
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formar grupo heterogêneo em campos diferenciados, como político, cultural, 

esportivo, social e econômico, sem especificação por finalidade ou causa. Tal 

heterogeneidade constituiu-se como uma barreira para normas, incentivos e 

políticas para o setor e, consequentemente, para seu desenvolvimento.  

Sabe-se que, no Brasil, há um forte crescimento do chamado terceiro setor, 

coexistindo com os tradicionais primeiro setor, cuja origem e a destinação dos 

recursos são públicas e correspondem à ação do Estado, e o segundo setor, 

correspondente ao capital privado, com aplicação de recursos para benefício próprio. 

Conforme definição de Azeredo e Duncan (2001, p. 04): 
 
O terceiro setor constitui-se na esfera de atuação pública não-estatal, 
formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos, no 
sentido do bem comum. Nesta definição, agregam-se, estatística e 
conceitualmente, um conjunto altamente diversificado de instituições, no 
qual incluem-se organizações não governamentais, fundações e institutos 
empresariais, associações comunitárias, entidades assistenciais e 
filantrópicas, assim como várias outras instituições sem fins lucrativos.  
 

A apresentação de uma nova legislação e de qualificação jurídica específica 

estreita o relacionamento do terceiro setor com o Estado. Ainda, conforme os 

autores (2001, p. 09), essas mudanças: 
 

[...] reforçaram a tendência de modernização e de aumento da 
profissionalização para as instituições integrantes do setor, que passaram a 
investir na aquisição de atributos que confiram melhorias de qualidade, 
transparência de ação e resultados (inclusive auditorias externas), aumento 
da visibilidade e da credibilidade e identificação de novas estratégias de 
sustentabilidade e financiamentos. Destaca-se, nessa década, a criação de 
vários cursos e instrumentos voltados para o planejamento, a gestão e o 
marketing de instituições do terceiro setor; para estratégias de captação de 
recursos; para sistematização de metodologias utilizadas nestas 
instituições; para a divulgação e avaliação das experiências (metodologias e 
instituição de prêmios), por exemplo. Na década presente, assiste-se ao 
desenvolvimento e ao debate das tendências acima referidas, relativos ao 
papel social que lhes cabe, seus desafios, limites e potencialidades. 

 
Desse novo relacionamento Estado verso Terceiro Setor nasce o “Termo de 

Parceria”, com cláusulas que visam definir todo um planejamento, como objetivo, 

meta, resultado, cronograma, critério de avaliação, entre outros.  

A intenção é acompanhar os processos de negociação, conferindo-lhes maior 

transparência, viabilidade para o controle administrativo e acompanhamento da 

utilização dos recursos públicos, bem como a promoção de melhorias na qualidade 

do serviço oferecido por meio da prática do planejamento. Essa postura confere 
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profissionalismo às associações e ao associativismo, que iniciaram suas atividades 

como forma de suprir as funções carentes do Estado, como visto anteriormente.  

Ao tecermos relações entre as origens do terceiro setor, seu funcionamento 

e necessidade de planejamento, a abordagem sobre a privatização dos espaços 

públicos e seus impactos torna-se indispensável para darmos continuidade a 

reflexão proposta nesse trabalho.  

A eminente necessidade de espaços seguros para usufruir de equipamentos 

de lazer foi identificada como um mercado potencial na esfera da privatização e, 

nesse contexto, o associativismo direcionado a esse segmento social revela-se 

como uma via de acesso. 

Ocorre que a privatização de determinada área pública, seja de equipamento 

de lazer ou logradouro, para determinado condomínio ou instituição fechada, 

constitui-se um paradoxo, uma vez que o bem público é caracterizado pela oferta a 

população em geral.  

Assim, privatizá-lo, ofende o direito de locomoção e circulação dos cidadãos, 

contudo, quando a propriedade é definida por funções sociais, sua própria existência 

é justificada pelos seus fins.  

O problema da privatização pode ir além, prejudicando seu entorno. Instala-se 

uma ilha de plena convivência, enquanto seus arredores acumulam trânsito e 

problemas correlatos. Constitui-se como uma das grandes discrepâncias atuais que, 

grandes espaços privatizados, tendência moderna de privatização cada vez mais 

proliferada, ofereçam serviços a uma minoria, enquanto equipamentos 

remanescentes esgotados ofereçam serviços a uma grande parcela da população. 

As questões da delimitação das funções do Estado, bem como a redução do 

seu grau de influência podem ser observadas na obra de Pereira (1998). As 

associações podem constituir uma interessante solução intermediária, por não 

possuir caráter exclusivamente particular ou público. 

Por constituição, nas associações é estabelecido o direito de associar-se a 

proibição do dever de associar-se, logo, há ampla liberdade tanto para associar-se 

quanto para se desassociar. Nesse posicionamento, é legal que as associações 

cobrem contribuições de seus associados durante período da associação com a 

instituição. 
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Assim, apesar de ser considerada uma via para o acesso ao lazer e 

entretenimento com segurança, como já citado, a questão do associativismo não 

substitui os serviços do Estado, uma vez que, ainda que prevaleça em sociedades 

democráticas, justamente pela liberdade de associação e desassociação, possui 

limitações quanto à oferta de serviços para população em geral. 

Algumas dessas características que observamos foram estudadas por 

diversos autores entre eles o português, Fortuna (2002), que possui explicações 

quanto a fatores que representariam mudanças nas cidades tidas como “pós-

industriais” e seu relacionamento com a postura social que conhecemos atualmente. 

Dentre esses itens, cabe-nos apontar: 
 
7. A globalização da cultura, associada às novas formas de afirmação 
contra-hegemónica [sic] de valores, identidades e comunidades locais; 8. A 
urbanização da injustiça, como resultado da contínua privatização dos 
lugares públicos e os seus efeitos colaterais na fragilização da cidadania e 
na retracção [sic] generalizada para o domínio da domesticidade e dos 
círculos de convivialidade restrita. (FORTUNA, 2002, p. 127) 
 

Dentre suas teorias, o autor aborda uma suposta crise dos espaços públicos 

das cidades, resultante da lógica cultural contemporânea. Utilizando como exemplo 

Portugal, seu país de origem, Fortuna divide esta crise em ciclos que podem 

facilmente ser aplicados a outras regiões, até mesmo ao Brasil.  

Constitui-se como primeiro ciclo a espontaneidade civil, que pode ser 

caracterizada por manifestações e reivindicações, geralmente planejadas e 

arquitetadas em encontros em estabelecimentos públicos; o segundo ciclo seria a 

institucionalização da vida política, caracterizado pela recomposição política; e por 

fim, o terceiro ciclo visualizado pelo nosso momento atual, caracterizado por uma 

modernização de países e cidades, promovida culturalmente. Conforme Fortuna 

(2002, p. 131): 
 
Neste período, tornou-se notória uma nova orientação política relativamente 
à cultura como estratégia de renovação das economias locais urbanas  
(lazer, turismo, media e outras “indústrias culturais”), que evidencia também 
maior envolvimento e participação cultural, como forma de integrar sectores 
sociais jovens ou menos qualificados, ao lado da criação de infra-estruturas 
[sic], equipamentos e competências culturais novas. 

 
Dentro desses aspectos, retornamos ao conceito de terceiro setor e clubes 

sociorrecreativos, que se enquadram nas explicações acima citadas. No que diz 
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respeito à convivência e à realidade violenta em que vivemos Silva e Versiani 

(2011, p. 01) sublinham que: 
[...] ao potencializar a articulação e interação entre o lazer e os demais 
direitos sociais que podem atender às diversas necessidades humanas, 
vislumbram-se propostas, estratégias e experiências inusitadas que 
apontam para a utilização qualificada desses espaços urbanos e para a 
mudança de contextos e cenários até então considerados como violentos. 
Sinaliza-se, então, uma importante e consistente relação entre o lazer, as 
condições de vida das pessoas e as possibilidades de redução da 
violência. 
 

Nessa linha de raciocínio, o autor Dumazedier (1979, p. 26), defende que “o 

tempo fora-do-trabalho é, evidentemente, tão antigo quanto o próprio trabalho, 

porém o lazer possui traços específicos, característicos da civilização nascida da 

Revolução Industrial”.  

Até então tínhamos noções muito diferenciadas das atuais quanto ao nosso 

tempo ocioso. As transformações estruturais provocadas pela Revolução Industrial 

vem ofertar o lazer como forma de compensação ao trabalho executado, digno de 

merecimento do trabalhador e explorado pelo capitalismo.  

Abordando novamente as questões contempladas nesse estudo, voltamos 

nossos olhares à oferta de lazer em clubes sociorrecreativos como algo de valia, 

com uma estrutura composta por equipamentos esportivos, tais como quadras 

poliesportivas, sala de jogos, aulas, piscinas, dança, programação e atrativos físico-

esportivos e sociais, como eventos, festas, shows, jantares dançantes.  

Em conformidade com o que já vimos sobre o espírito de coletividade oriundo 

do associativismo, aliado às ofertas de lazer, Capi e Marcelino (2009, p. 466) 

afirmam que “ampliando os estudos é possível à disseminação de propostas que 

promovam um lazer para além do descanso e da diversão e em que seja possível o 

desenvolvimento pessoal e social”. 

Atualmente, sabemos que o conceito de bem-estar implica além do bem-estar 

físico, mental e social. É neste momento que destacamos a funcionalidade do lazer, 

que atualmente encontra-se entre as necessidades do homem moderno, com a 

finalidade de promover a qualidade de vida.  

Tornamos então à privatização, com a diminuição na oferta de equipamentos 

de lazer público, enquanto o lazer é visto como momento de consumo e, 

consequentemente, o espaço para praticá-lo também é tido como ambiente para 

consumo. A importância desses espaços advém do fato de que são oportunos para 
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promover práticas sociais, interesses físico-esportivos e transformação social 

através de experiências coletivamente vivenciadas que acarretam valores.  

Existem duas vertentes relevantes que devemos considerar quanto ao lazer 

na questão educativa: em primeiro lugar, o lazer como um veículo apropriado de 

educação, tendo em vista sua potencialidade para o desenvolvimento pessoal e 

social, despertando sentimentos de solidariedade e consciência coletiva por meio do 

convívio e vivência das experiências (pertencimento a uma comunidade/sociedade); 

em segundo lugar, surge a aprendizagem a partir da participação e criatividade, 

mesclando valores e conteúdo (SILVA; VERSIANI, 2011). Esses aspectos somente 

reforçam a teoria sobre o lazer como transformador social.  

Muito temos a avaliar sobre a questão do lazer e sua influência na sociedade 

moderna. Dumazedier (1979) divide o lazer em cinco frentes: os lazeres físicos 

(remete a esportes, como futebol, pescaria, caminhada, entre outros); lazeres 

artísticos (remetem a visitas a museus, a espetáculos, concertos, entre outros); 

lazeres práticos (remetem a atividades manuais como jardinagem, artesanato, entre 

outros); lazeres intelectuais (remetem à leitura, estudos, jogos de tabuleiro, entre 

outros); e os lazeres sociais (remetem a reuniões, festas, encontros, entre outros). 

Analisando a conceituação e aplicação do lazer como instrumento de 

reconfiguração da sociedade, de aprendizado, de promoção de eventos sociais, 

entre tantas definições, podemos facilmente inseri-lo no âmbito dos clubes 

sociorrecreativos e torna-se, inclusive, de fácil visualização sua relevância para a 

sociedade moderna. 

Entre as atividades oferecidas pelos clubes, os esportes estão entre as mais 

requisitadas, sejam através de aulas, prática profissional, prática casual com amigos 

ou assistindo a terceiros. Sua prática é um fenômeno cultural gerado e consolidado 

através dos tempos, assumindo importância diversificada em cada localidade. 

Dentro do âmbito dos clubes, o esporte pode ser visto como recreativo e tem 

por finalidade o bem-estar social do indivíduo por meio da experiência de prazer 

lúdico. 
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3.3 Os clubes sociorrecreativos e suas características 

 

De acordo com Camargo e Silva (2008, s/p.) os clubes sociais recreativos 

podem ser definidos como:  
Instituições, espaços privados, formalmente constituídos, planejados, 
construídos e destinados especificamente para a prática do lazer, seja por 
meio de atividades esportivas, artísticas ou outras formas de manifestação 
da cultura que independente dos objetivos dos usuários, como estéticos, 
terapêuticos, relaxamento e ou divertimento, ela é buscada na esperança de 
atender expectativas, anseios de um público restrito que dedica 
investimentos financeiros e tempo para desfrutar o tempo disponível com 
práticas economicamente não produtivas. 

 
Logo, o clube sociorrecreativo atende à demanda de lazer, oferecendo uma 

estrutura com segurança, onde o associado pode, através de pagamento de taxa ou 

mensalidade, fazer uso dos equipamentos e desfrutar do tempo ocioso com práticas 

economicamente não produtivas, mas que estimulam interesses esportivos, 

culturais, sociais, entre outros. 

Respeitando as especificidades de cada agremiação, os clubes se 

assemelham quanto aos níveis estratégico, tático e operacional. Seus membros 

diretivos são eleitos através de votação por seus associados e ocupam mandato de 

dois a três anos, conforme especificação do estatuto da instituição. 

Por enquadrar-se em associação do terceiro setor, seus membros não devem 

receber remuneração pelo exercício da função e podem ocupar quaisquer áreas de 

atuação. Além disso, a quantidade de componentes do membro diretório e sua 

distribuição estão relacionadas exclusivamente com a postura estratégica adotada 

pelo membro. 

Seu quadro de associados pode ser composto por pessoa física ou pessoa 

jurídica, que adquirem títulos, também conhecidos popularmente por “joias”. 

Dependendo da especificidade do clube, seu quadro de associados pode ser 

composto por classes profissionais, sociais, esportivas, dentre outras. 

Também é possível encontrar associados que não possuem o título e, assim, 

dispõe de direitos e deveres diferentes dos proprietários, como exemplo o direito de 

votar e ser votado. 

Para a manutenção financeira, o clube costuma cobrar uma mensalidade de 

seus associados, conhecida como Taxa de Manutenção e Desenvolvimento (TMD) 
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ou taxa de condomínio. Há também a possibilidade de arrecadação de renda por 

meio de eventos ou publicidade nas mídias.  

Ainda conforme os autores (2008, s/p.): 
 
Os clubes sócio-recreativos no Brasil podem ser considerados, na sua 
forma de concepção, uma manifestação democrática de participação 
popular, pois, enquanto representatividade social é o resultado da vontade 
de grupos de interesses atendendo diferentes segmentos da sociedade, 
seja originária de grupos de imigrantes, de elites da sociedade, de classes 
trabalhadoras, iniciativa pública ou empreendimentos privados. Esse 
formato espacial de sociabilidade, característico da vida urbana, consegue 
atingir grande parcela da população brasileira em todo o território nacional. 

 
Essa característica especial de manifestação democrática remete às suas 

origens. Assim como os clubes sociorrecreativos no país, como vimos anteriormente, 

há grande diversidade de manifestações do terceiro setor. Em se tratando 

especificamente dos clubes, há ainda diversas agrupações por interesses 

específicos, como clubes de xadrez, dança, literatura, folclore, entre outros.  

Para compreendermos os avanços da criação e instalação de clubes 

sociorrecreativos do Brasil, devemos considerar “a vinda da corte de Portugal para o 

Brasil, a transição do trabalho escravo para o trabalho livre e, sobretudo, a imigração 

e todas suas implicações” (CAMARGO; SILVA, 2008).  

Como veremos posteriormente, neste país e na América Latina, muitos clubes 

sociorrecreativos originaram-se com imigrantes que buscavam dar continuidade aos 

hábitos culturais de seus países de origem.  
 
Dentre os diversos grupos de interesse que se organizaram e constituíram 
clubes sociais recreativos representativos, existiu considerável influência 
dos povos europeus que desembarcaram no Brasil com a intenção de 
colonização (CAMARGO; SILVA, 2008, s/p.). 
 

Podemos pontuar as agremiações como grandes influenciadoras no processo 

civilizador brasileiro que, retratam os hábitos e costumes de uma sociedade, porém, 

cabe ressaltar que muitos clubes foram fundados por imigrantes como forma de 

cultuar e preservar seus hábitos de origem e, também como forma de se sentirem 

representados politicamente no país para onde migraram. 

Esta miscigenação de culturas diversas foi de grande valia à formação 

nacional, por proporcionar novas experiências que viriam, futuramente, a integrar os 

hábitos da população brasileira, conhecida pelo caldeamento cultural. 

R
ef

er
en

ci
al

 T
eó

ri
co

 



47 

 

 

Essa noção de convívio em sociedade gera necessidade de relacionamentos 

e, por consequência, práticas comunitárias, como definido por Camargo e Silva 

(2008, s/p.): 
Estes novos padrões, na dinâmica do processo civilizatório, vão produzindo 
os controles das relações inter-humanas, bem como o autocontrole de 
cada indivíduo, tomando como referência a introdução e o desenvolvimento 
de práticas esportivas e do lazer. Esse processo não planejado contribui 
para gerar uma dada configuração social com suas redes de 
interdependências, com seus níveis de tensões, de controle e tolerância 
que, por sua vez, é fundamento de um dado habitus [sic] social. 

 

Além do que já elucidamos sobre as especificações acerca dos clubes 

socioesportivos, existe também uma segmentação específica de clubes de 

empresas, associações específicas para seus funcionários, por vezes, com 

contribuição orçamentária da empresa, podendo também contar com manutenção 

mensal dos funcionários, geralmente com desconto em folha de pagamento. 

Nesses casos, pode-se apontar como uma ação da empresa, com finalidade 

de promover qualidade de vida e melhorar, consequentemente, a produtividade e o 

rendimento de seu quadro de funcionários, levando em conta as dimensões - 

quantidade, qualidade e diversidade das estruturas físicas de clubes sociais 

recreativos no país - distribuídos em todo o território nacional, a longevidade 

funcional dessas instituições, o tradicionalismo e também a característica 

predominante da prática esportiva. 

Podemos afirmar que os mesmos estão intimamente ligados à formação da 

estrutura esportiva do país, podendo, inclusive, considerá-los a base do 

desenvolvimento dos esportes, em geral (CAMARGO; SILVA, 2008, s/p.). 

No entanto, o hábito de promover e utilizar-se dos serviços dos clubes 

sociorrecreativos não se limita ao território brasileiro, como nos parece evidente. Sua 

relevância para a sociedade estende-se também a países vizinhos com histórico de 

colonização semelhante à brasileira.  

Acreditando na possibilidade de que um mapeamento em todo o território sul-

americano possa identificar instituições com características semelhantes às dos 

clubes socioesportivos brasileiros e, consequentemente, promova um melhor 

entendimento sobre a estrutura esportiva na América do Sul. 

Silva (2008) nos apresenta explicações nas quais podemos observar que há 

semelhança no âmbito jurídico, quanto aos quadros associativos e esportes. 
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Serviços como fisioterapia, salões de beleza e cursos como inglês e informática têm 

se tornado constante nesses espaços latino-americanos. 

A intenção, contudo, não seria oferecer valores que diferenciem o 

atendimento do mercado, mas oferecer integração das necessidades de lazer com 

as necessidades sociais básicas. 

Aproximando-nos da realidade do nosso cliente, voltamo-nos à cidade de 

Santos, onde o histórico de associações sociorrecreativas e socioesportivas 

apresenta grande relação com o desenvolvimento da cidade, como veremos a 

seguir. 

 

3.4 A história dos clubes em Santos 

 

Santos é um dos municípios mais antigos do Brasil e toda sua história está 

correlacionada ao seu porto, o maior da América Latina, cuja representatividade é 

enorme na economia local e nacional.  

Até meados do século XIX, Santos não era considerada uma cidade e sim um 

povoado, mas devido a grande movimentação de exportação do seu porto, Santos 

conseguiu então conquistar o título de cidade.  

Como demonstra Gonçalves (1995), a maior parte das cargas exportadas era 

o açúcar produzido no interior paulista e no litoral, porém, foi o café que fez a cidade 

crescer, significativamente, tornando-a um renomado polo de trabalho.  

A relevância do café deixara marcas na história e na economia santista e 

suas construções, como o Palácio do Café, que à sua época era utilizado para 

centralizar, organizar e controlar as operações de mercado junto à Bolsa Oficial de 

Café, que se tornaram patrimônio histórico, artístico nacional e símbolo de uma era 

de prosperidade. 

A partir desse período, o café passa a ser a principal fonte de riqueza do país 

na segunda metade do século XIX. Sendo assim, foi construída a estrada ferroviária 

Santos – Jundiaí, que trouxe uma grande expansão para a cidade, conferindo ao 

transporte das sacas de matéria-prima muito mais eficiência, segurança e agilidade 

entre o Planalto Paulista e o porto de Santos.  

Devido à grande demanda, começaram as obras de melhorias e 

modernização no porto de Santos, como armazéns, instalações e equipamentos 
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modernos (LANNA, 1996). Com essas melhorias no porto e a implantação de uma 

rede comercial ligada aos negócios do café, como empresas comissárias e 

exportadoras, firmas corretoras, armazéns gerais, bancos (grande parte com sede 

no exterior), a grande demanda da mão de obra fez com que houvesse um 

crescimento populacional na cidade. 

Muitos imigrantes da Europa e, posteriormente, do Japão, vieram ao Brasil 

para trabalhar nas lavouras de café do interior paulista, fixando-se na cidade de 

Santos e atuando na própria configuração urbana e populacional da cidade. Muitos 

deles vieram com subsídios financeiros do governo federal, inclusive porque a busca 

por mão de obra “branca” e qualificada nas plantações era muito solicitada, sob as 

determinações políticas de cunho claramente racista. 

Paralelamente ao crescimento do porto, estava sendo executado o projeto de 

saneamento da cidade, que consistiu na construção de canais de drenagem e rede 

de esgoto. Desde então, Santos foi reconhecida em âmbito nacional como referência 

tanto nos quesitos de saúde, quanto social e político. 

O município tem uma grande formação de classes operárias, que começam a 

se juntar e a se organizar. Com o comércio consolidado e estabilizado, surgiu a 

necessidade de criar os Sindicatos e Associações, sendo o associativismo um marco 

na cidade. Grupos sociais buscam identidade e iniciam a criação de entidades 

próprias com as mais diversas finalidades.  

O comércio local criou a Associação Comercial de Santos, em 1870, umas 

das pioneiras no país. Ao longo dos tempos, comerciantes criaram uma associação 

de destaque, chamada: Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio, cujas 

características eram pautadas no mutualismo e nas causas beneficentes. 

 No ano de 1904, os operários da construção civil, muitos deles imigrantes 

europeus, formaram a “Sociedade Primeiro de Maio”, e, no mesmo ano, a 

“Sociedade Internacional União dos Operários”, criada e composta em sua maioria 

pelos trabalhadores cafeeiros, mas que visava atender outros grupos de 

trabalhadores. Os operários também fundaram sua entidade de ajuda mútua, 

denominada Sociedade Mutualista União Operária, em 1890.  

Como poderemos ver, esse tipo de característica associativa dava-se, 

sobretudo, pela presença dos imigrantes. Em 1907, foi fundada a Federação 

Operária Local de Santos, composta por sindicatos operários da construção, entre 
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eles pedreiros, carpinteiros, funileiros, pintores, além de carregadores das sacas de 

café e tecelões, sendo grande parte dos integrantes portugueses e espanhóis 

(LANNA, 1996). 

Os imigrantes também buscavam seu espaço, sua identidade e tinham como 

objetivo ajudar mutuamente as pessoas vindas da sua pátria que tentavam iniciar 

sua vida e suas atividades na cidade de Santos.  

Assim, começaram a criar as Associações e Centros Mutualistas, que eram 

organizados por nacionalidades diversas: japoneses, italianos, portugueses, 

espanhóis. 

Segundo Gonçalves (1995), podemos criar uma tipologia para os clubes 

santistas e dividi-los em três categorias: os Clubes Recreativos e Sociais; os Clubes 

Esportivos; e os Clubes de Servir. 

O primeiro registro de clube em Santos parece ser o da Sociedade Recreativa 

Harmonia, em 1833. Essa sociedade recreativa tinha como missão enfrentar a 

monotonia da cidade, organizando saraus dançantes e musicais. 

Até o ano de 1857, não havia registros de nenhuma entidade de expressão 

que também celebrasse bailes. Então, surgiu a Sociedade Carnavalesca Santista, 

que tinha sede de seus desfiles no local denominado à época de Teatro de Santos. 

Entretanto, a entidade não possuía local fixo para os bailes nem para reuniões, 

mudando de local a cada baile. Em 1870, a Sociedade Carnavalesca Santista se 

instalou no prédio número 13, do Largo da Matriz, mas logo se dissolveu em 1879. 

Em 1869, alguns sócios da Sociedade Carnavalesca Santista estavam 

descontentes com algumas medidas tomadas pelo diretório e decidiram formar outra 

agremiação. Fundada essencialmente por imigrantes portugueses que aqui residiam, 

surgiu a Sociedade Carnavalesca Clube XV. O nome refere-se ao número de 

pessoas presentes na reunião e logo iniciou suas atividades montando sua sede na 

Rua Áurea (atual General Câmara). 

Depois de muito representar o carnaval em seus desfiles, o Clube XV 

abandonou essa prática em 1890 e começou a angariar novos frutos para seu clube, 

em atividades de recreação social, artística e cultural. O Clube XV é um dos clubes 

mais antigos do País em atividade permanente desde então. 

Outro clube que marcou época e história na sociedade santista foi o Grêmio 

Les Bavards, fundado em março de 1870, essencialmente por imigrantes franceses, 
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proprietários de firmas de importação/exportação. Em 1880, foi fundada a 

Sociedade dos Democráticos, com atividades sociais e dançantes. O grande rival do 

Clube XV foi o Clube Éden Santista, criado em novembro de 1895, no número 15 da 

Rua XV de Novembro. Teve o encerramento de suas atividades em 1930. 

Somente no fim do século XIX surgiram os grandiosos clubes atléticos, 

sociais e recreativos, os quais reúnem a elite da sociedade e alguns poucos setores 

da classe média, conforme elucida a listagem abaixo: 
 

Quadro 1 – Clubes atléticos, sociais e recreativos da cidade de Santos 

 

Clube Data de fundação Observação 

Clube Germânia 31 de dezembro de 1865 
Fundado por imigrantes 

alemães 

Santos Athletic Club 
(Clube dos Ingleses) 

21 de julho de 1890 
Fundado por imigrantes 

ingleses 

Clube Regatas Santista 30 de abril de 1893 
Passou por reestruturação 

em em 31 de maio de 1897 

Cassino Español (Centro 
Espanhol) 

06 de janeiro de 1895 
Fundado por imigrantes 

espanhóis 

Centro Português 01 de dezembro de 1895 
Fundado por imigrantes 

portugueses 

Società di Beneficenza 
Italiana 

22 de agosto de 1897 
Fundada por imigrantes 

italianos 

Clube de Regatas 
Santista 

24 de maio 1898 

Fundado por 35 sócios 

descontentes  com o Clube 

de Regatas Santista 

Clube Atlético 
Internacional 

1902 
Primeiro clube voltado para 

a prática futebol da cidade 

Clube de Regatas 
Saldanha da Gama 

1903  

Clube de Regatas Vasco 
da Gama 

1911  

Santos Futebol Clube 1912  
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Clube Atlético Santista 1913  

Brasil Futebol Clube 1913  

Clube Espanha 1914 
Mais tarde torna-se 

Jabaquara Atlético Clube 

Associação Atlética 
Portuguesa 

1917  

Sociedade União 
Antioquina 

1925 
Acolhe membros da colônia 

síria e libanesa 

Tênis Clube de Santos 1936 

O primeiro a possuir uma 

piscina para práticas 

esportivas do município 

Caiçara Clube 1958  

 

Fonte: Agência Way 

No final do século XIX e começo do século XX, as atividades esportivas 

começaram a ser muito praticadas pelos homens, com destaque para o segmento 

náutico, na modalidade do esporte com remo. Logo em seguida surgem os clubes 

ligados às empresas locais, como a Associação Atlética dos Portuários e a 

Companhia City Atlético Club, ambas fundadas em 1926, além da Companhia City 

Atlético Club, o primeiro clube a possuir iluminação elétrica no Estado de São Paulo, 

inaugurado em 1929. 

Na metade do século XX houve o ápice dos clubes na cidade. Os clubes com 

atividades náuticas construíram sedes grandiosas, a maioria localizada na Ponta da 

Praia, com enormes complexos esportivos que contavam com piscinas, ginásios, 

salões para bailes e grandes festas (GONÇALVES, 1995). 

O município atingia um estágio socioeconômico que dava grande 

sustentabilidade à forte e crescente formação da classe média, a qual justificava o 

aparecimento e o ingresso de sócios aos clubes e estes tinham suas vidas 

cotidianas desenvolvidas em suas sedes. 

Em 1970, os clubes deixaram de ser pontos de encontro masculinos, como 

eram no início do século XX. A partir deste período, os espaços tornaram-se 

ambientes familiares, de encontro e convívio diário com a participação de crianças, 
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jovens e mulheres, o local de divertimento e de realização de festas, onde também 

eram praticados esportes por todos.  

Não constitui nenhum exagero, portanto, estimar que os doze principais 

clubes tenham, em média, 4 mil sócios titulares, que, somados a seus dependentes 

(mulheres e filhos), representavam um corpo associativo de cerca de 15 mil a 20 mil 

pessoas cada um.  

Portanto, estamos diante de um contingente total de cerca de duzentos mil 

sócios nos doze principais clubes santistas, embora se possa admitir que nesse total 

houvesse a presença de moradores de outras cidades da região, e mesmo da 

capital do Estado, que frequentavam regularmente a cidade e suas associações 

(GONÇALVES, 1995). 

Não podemos deixar de registrar também os clubes de servir, com suas 

atividades filantrópicas e assistenciais. Dentre eles, podemos citar: o Rotary Clubes, 

o Lions Clubes, os Clubes das Soroptimistas, as Lojas Maçônicas entre outros.  

O Rotary de Santos foi o terceiro do país, fundado em 1927, sendo 

considerado um clube de elite junto ao Lions Clubes, com essência masculina até 

praticamente o fim do século XX. Estes clubes assemelham-se às Lojas Maçônicas, 

até os dias de hoje. Porém, o Clube das Soroptimistas, fundado em 1961, veio 

registrar e afirmar a presença feminina nesse segmento. 

Porém, assim como houve o apogeu dessas instituições, também tem 

ocorrido o enfraquecimento e declínio e, com o avanço do tempo, a cultura da 

frequência a clubes e seus bailes estaria abalada perante as novidades oferecidas a 

sociedade que, não mais dependeria destas instalações para fugir da monotonia, 

como veremos adiante.  

 

3.4.1 A decadência dos clubes em Santos 

 

Conforme visto anteriormente, Santos teve um ápice de clubes no início e no 

meio do século XX, todavia, no final deste século, principalmente nas décadas de 

1980 e 1990, muitos desses clubes entraram em crises profundas, faliram com 

dívidas gigantescas ou perderam um número representativo de seus associados. 

Esta crise deve-se, em sua grande parte, aos sócios remidos (associados 

que, atingindo o período de 30 anos de contribuição ao clube, deixam a 
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obrigatoriedade de efetuar pagamentos mensais) e a falta de interesse de novas 

pessoas ingressarem ao clube. 

Acredita-se que a falta de interesse de novos membros acontece, em 

grande parte, pelo desenvolvimento dos condomínios modernos do século XXI, 

trazendo em seu próprio complexo habitacional, áreas de esporte e lazer com 

piscinas, quadras, playground, pista de corrida e caminhada, brinquedoteca, 

piscina aquecida, salão de festas, salão de jogos, churrasqueira, espaço gourmet e 

academias com tecnologias avançadas. Todos esses aspectos contribuíram 

significativamente para que novas pessoas não quisessem se associar, com a 

justificativa de ter a mesma estrutura sem precisar sair de seu condomínio ou pagar 

mensalidade extra (GONÇALVES, 1995).  

Nessa época, o estilo de vida das pessoas mudou radicalmente com o 

surgimento de danceterias e discotecas, transformando o jeito de se relacionar, de 

dançar. Além disso, o gênero de música escutada na época era muito diferente das 

marchinhas de carnaval tocadas nos grandes clubes no início do século. 

Outro fator encontrado é o desenvolvimento de novos espaços de lazer 

públicos, fornecidos em sua maioria pela Prefeitura, com total gratuidade ou 

pagamento de taxa com valor irrisório, como o Complexo Recreativo e Esportivo 

Rebouças. Adicionalmente, as praias também são locais de esporte e lazer muito 

frequentados em Santos.  

Nesse sentido, Gonçalves (1995, s/p.) define as prioridades da sociedade 

moderna: 
 
O avanço da sociedade de consumo. Há cada vez mais o sentido de 
consumir através do ato de compra dos serviços e não mais o usufruto 
coletivo através da associação. Isso é marcante, por exemplo, nas 
Academias de Ginástica, com suas modernas e sofisticadas instalações 
(inclusive piscinas e quadras esportivas), ou nas grandes discotecas e 
danceterias privadas. O reforço do individualismo. Nas sociedades pós-
modernas, o indivíduo é exaltado e valorizado a partir de sua existência e 
atuação autônoma. A informação é individual (não há espaço nem sentido 
na discussão e no convívio, exceto quando instrumentalizados pelo 
interesse econômico imediato), enquanto o lazer é particularizado. A 
tecnologia do entretenimento. Ela reforça os aspectos individualistas e de 
consumo, fazendo com que o entretenimento esteja no computador, na 
Internet, na Lan House, no vídeo-cassete e no DVD, nos home-theaters. 
 

Poucos clubes sobreviveram à crise e muitos foram vendidos para que se 

construíssem edifícios no local, como é o caso do Clube de Regatas Santista, que 

era o mais antigo da cidade, com 117 anos.  
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Outro clube vendido para empreendimento imobiliário foi o Caiçara Clube, 

vendido e demolido em 2007. Com parte do capital adquirido, o clube se instalou 

em um pequeno espaço na Rua Mato Grosso, no bairro Boqueirão. 

O Clube de Regatas Vasco da Gama sobreviveu à crise, com a venda de 

uma parte da sede em 2009, que foi demolida em 2010, possibilitando sanar as 

dívidas quase que em sua totalidade. O Clube Saldanha da Gama também foi 

vendido, parcialmente, no início de 2010. 

Os problemas financeiros dos grandes clubes podem referir-se à falta de 

pagamentos, em sua maioria, com as concessionárias de água, luz, telefone e 

encargos trabalhistas, que se multiplicam ao longo do tempo, e, como não possuem 

um capital líquido para sanar essas dívidas, a cada dia que passa enfrentam taxas 

de juros altíssimos, entrando cada vez mais no prognóstico de falência. Como 

exemplo, há o Clube de Regatas Vasco da Gama, que vendeu parte de sua 

propriedade ao Grupo Mendes para sanar dívidas.  

Essa especulação imobiliária é consequência do impulso econômico e 

mercadológico na cidade, decorrentes do porto e do “descobrimento” do pré-sal3, no 

ano de 2010.  

De acordo com o secretário municipal de infraestrutura e edificações, Antônio 

Carlos Silva Gonçalves, “Vivemos um momento que supera uma década” 

(KONCHINSKI, 2010, s/p.). As consequências desta movimentação perduram até os 

dias atuais. Os clubes, por estarem à beira da falência ou falidos, e por serem 

localizados em pontos estratégicos próximos às praias, com enorme espaço para a 

construção de edifícios, são os principais alvos das grandes construtoras. 

Com esse quadro iminente de falência em diversos clubes da região, vale 

ressaltar a importância da comunicação organizacional, de um plano de 

comunicação estratégico eficiente que considere as necessidades dos diversos 

públicos de relacionamento de um clube sociorrecreativo. A gestão da comunicação 

pode ser um importante diferencial para uma instituição, como veremos a seguir. 

 

3.5 A comunicação e suas potencialidades nos negócios do lazer  

 

                                                 
3  Camada sob a crosta terrestre formada por sal petrificado, é depositado sob camadas menos densas no fundo 
dos oceanos, formando a crosta oceânica, esse tipo de rocha mantém aprisionado o petróleo, fonte de energia e 
matéria-prima de grande valor.  
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Podemos dizer que o sucesso de uma organização está em equilibrar as 

suas necessidades e interesses com as de seus públicos, esse equilíbrio se dá por 

meio de um planejamento de comunicação estratégica, utilizando-se de técnicas 

específicas de relacionamentos devidamente selecionadas e integrando as 

atividades comunicacionais dentro da filosofia de comunicação integrada.  

A área de Relações Públicas, especificamente, possui o importante papel de 

administrar estrategicamente a comunicação das organizações, sua análise permite 

que as organizações não somente racionalizem suas atividades neste segmento, 

como também se relacionem melhor com seus diversos públicos, mediante as 

políticas de comunicação organizacional. 

Os públicos são a principal razão da existência da profissão de Relações 

Públicas, pois, estes são de suma importância no relacionamento com as 

organizações e, bem como, fator determinante nos diferentes modos de interação 

empresa x públicos.  

É por meio do conhecimento profundo de seus públicos que o profissional de 

Relações Públicas define estratégias de comunicação e veículos adequados a 

serem utilizados, fazendo com que a comunicação entre instituição e públicos seja 

precisa. Dessa forma, Sidinéia Gomes Freitas (apud FRANÇA, 2004, p.13) afirma 

que:  
As relações entre uma organização (conceituada como um organismo vivo) 
e seus públicos é a finalidade precípua das Relações Públicas e da 
comunicação. O veículo é meio apenas para se atingir o relacionamento, 
mas as relações para os RP’s são fundamentalmente “business 
relationship”. Relações de negócios, de trabalho que estão a exigir melhor e 
precisa identificação dos públicos em nova visão estratégica.  
 

A conceituação de públicos tem sido cada vez mais aprofundada e discutida 

por diversos autores, os quais perceberam a relevância deste tema para a eficácia 

nos trabalhos dos comunicadores.  

Sociólogos afirmam que todos nós pertencemos a grupos e públicos, somos 

orientados por interesses comuns do momento e, que determinam novas formas de 

relacionamento.  

Dennis Wilcox, da San Jose University, em Relaciones Públicas (2001, p. 

233), chega a afirmar que,  
 
[...] o conhecimento das características do público, como suas crenças, suas 
atitudes, suas preocupações e seu estilo de vida, é parte essencial da 
persuasão. Permite ao comunicador particularizar as mensagens, responder 
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a uma necessidade percebida e oferecer uma argumentação de ação 
lógica.  
 

O autor ressalta ainda que, esse conhecimento também permite estabelecer 

as diretrizes para a seleção de estratégias e táticas adequadas para se alcançar os 

públicos definidos. 

A amplitude desse conceito pode ser contemplada quando analisamos os 

multipúblicos que podemos identificar nas interações sociais. Uma mescla complexa 

de grupos, com diferenças étnicas, religiosas, econômicas, geográficas e sociais, 

que podem apresentar interesses coincidentes, ou não, sendo o profissional de 

Relações Públicas o responsável papel mediador dentro deste universo. 

O objetivo das instituições diante de seus públicos é específico, e visa 

parcerias comerciais que sejam interessantes para ambos, sendo assim, para um 

bom desempenho da função de Relações Públicas, é necessária uma definição clara 

sobre à quais públicos se está dirigindo, e qual a interdependência que se tem nessa 

relação, em termos de pressões exercidas, ou seja, o que o público espera da 

instituição e vice versa, analisar as vantagens que podem ser obtidas desse 

relacionamento e convívio. 

Contudo, não há pretensão em se definir todas as redes de relações que são 

desenvolvidas na sociedade, e sim encontrar apenas uma conceituação que 

favoreça e contribua para esclarecer, atingir e sensibilizar o relacionamento das 

organizações com as partes interessadas. 

França (2004) define públicos como sendo grupos organizados de setores 

públicos, econômicos ou sociais que podem ser úteis às organizações, ao contribuir 

de algum modo para o desenvolvimento dos negócios. 

Deste modo, o relações-públicas encontra-se novamente no contexto 

organizacional para gerenciar os relacionamentos com os públicos de interesse das 

instituições, cujo objetivo é consolidar a marca, promover seu conceito corporativo e 

obter mais vantagens institucionais e mercadológicas.   

Para o autor, essa classificação usual de públicos não compreende critérios 

mais detalhados de identificação dos públicos, sendo muito generalizada e 

contraditória. França (2004, p. 63) afirma que: 
 
[...] O critério de públicos internos, externo e misto não satisfaz mais as 
condições atuais de relacionamento das organizações por não abranger 
todos os públicos de seu interesse, não defini-los adequadamente, nem 
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precisar o tipo e a extensão de relacionamento deles com a organização, 
nem explicar sua dimensão.  
 

Esta maneira de lidar com os públicos, delimita a relação com a instituição 

porque, trata as mais diferentes características encontradas com o mesmo peso e 

baseia-se apenas no comportamento casual destes grupos, sem dar a devida 

importância para a sua permanência no cotidiano e no estreito relacionamento 

com a organização.  

Em relação aos públicos, França (2004, p. 135) demonstra que:  
 
[...] eles precisam ser conhecidos em relação à sua composição, suas 
necessidades, preocupações, crenças, atitudes e interesses. Muitos 
projetos de relações públicas e de comunicação fracassaram porque, antes 
de sua elaboração, não se teve o cuidado de saber quais eram os desejos e 
as expectativas dos públicos aos quais foram dirigidos. 
 

Para que tal fato ocorra e, essas respostas sejam alcançadas, segundo 

França (2004), requer o estudo das seguintes orientações: determinar os diferentes 

tipos de públicos; o tipo de relacionamento existente entre as partes; os objetivos e 

as expectativas desses relacionamentos; o nível de dependência empresa x 

públicos (essencial/não essencial); o nível de envolvimento da empresa; a natureza 

temporal da relação; a interpessoalidade da relação (individual ou coletiva) e os 

resultados operados. 

Vale destacar que, a interação entre público e instituição tende a ser 

simétrica, pois, os interesses da organização são de grande relevância como 

também os interesses dos seus públicos.  

Conforme pesquisa realizada por França (2004) pode-se afirmar que o bom 

relacionamento entre as pessoas consegue aumentar a credibilidade entre as partes 

e melhora o conceito da empresa no mercado. 

 

3.6 Relações Públicas e suas diversas funções 

 

Por definição, as Relações Públicas podem ser vistas como responsáveis 

pela gestão da comunicação entre a organização e seus públicos. Cultlip (2006, 

p.01) conceitua: 
 
Relações públicas é o gerenciamento que estabelece e mantém 
relacionamentos de benefício mútuo entre uma organização e seus 
públicos, da qual seu sucesso ou insucesso depende intimamente.  
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De acordo com Simões (2009, p. 148), há muitas definições conceituais 

sobre as Relações Públicas e, sendo assim, entre suas principais funções 

operacionais estão: 

 Pesquisar a estrutura e dinâmica do sistema organização x públicos. 

inseridos em uma conjuntura e com a elaboração de cenários. 

  Diagnosticar o sistema organização x públicos. 

  Prognosticar o futuro do sistema. 

  Assessorar as chefias organizacionais quanto às políticas da 

organização. 

  Implementar programas de comunicação a fim de: aproximar as 

partes, explicar e/ou justificar as ações organizacionais, alterar os eventos 

sociais do processo de relações públicas. 

  Controlar o programa para que não se afaste dos objetivos colimados. 

  Avaliar os resultados das ações e das comunicações. 

 

Efetuando as ações acima, o profissional de Relações Públicas busca a 

cooperação mútua entre as partes nos relacionamentos da organização e seus 

públicos, visando à consecução da missão organizacional, considerando que a não 

cooperação oriunda do desagrado de seus públicos pode resultar em obstáculos e 

no insucesso da organização. Simões (2009, p. 153) resume: 

 
O objetivo final de relações públicas é a harmonia no sistema organização-
públicos. Contudo, o caminho para se alcançar esse objetivo passa pelo 
alcance de metas mais específicas, tais como obter a boa vontade, a boa 
imagem, a opinião favorável, o mito dos heróis e de suas realizações e a 
cooperação dos participantes, pois sem atitudes favoráveis aos interesses e 
às expectativas de ambos não se chega à harmonia. 
 

Essencialmente, os profissionais de Relações Públicas não devem agir de 

forma unilateral e autoritária, mas considerar os anseios, interesses e necessidades 

de seus diversos públicos. Deve, também, primar pela transparência ao fornecer 

informações a fim de estabelecer um diálogo de confiança, coerente com a cultura 

organizacional e os princípios e responsabilidade social das organizações. 

No âmbito da comunicação interna da organização, podem trabalhar para 

motivar seus funcionários e potencializá-los a trabalhar melhor, produzir mais, num 
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ambiente favorável. Quanto a isso, podemos nos valer das palavras de Peruzzo 

(2009, p.163), de que,  
 
[...] na medida em que as relações públicas atuam visando criar relações 
de confiança e um clima agradável no ambiente de trabalho, estão, 
indiretamente, potencializando a concretização da cooperação. O 
trabalhador satisfeito vai se dedicar com mais diligência e, portanto, 
render mais e melhor, além de transmitir estímulos aos outros que o 
cercam.  
 

São muitos os canais para difusão de uma reputação favorável da 

organização com os grupos com as quais ela se relaciona. Dentre eles, está a 

promoção de integração de novos funcionários, usualmente em empresas de médio 

e grande porte, e geralmente executada através de treinamentos, com a finalidade 

de apresentá-los à empresa e cativá-los.  

Existem também os materiais de comunicação dirigida voltados para os 

públicos internos, como o periódico da instituição, utilizado para melhorar o fluxo da 

comunicação com os funcionários. Esse veículo trata de assuntos gerais, como 

lançamentos ou inovações de produtos/serviços, normas, sistemas de benefícios, 

projetos sociais, entre outros.  

Como fator motivacional encontram-se os concursos internos, com a 

finalidade de mobilizar os funcionários e fortalecer laços de amizade, além de 

excursões, eventos, cursos, treinamentos, feiras, intranet, papelaria institucional, 

exposições, conferências, quadro de avisos, filmes, entre tantos outros. Há também 

ligações a serem construídas com a imprensa, com vistas a conseguir divulgação de 

mensagens favoráveis à instituição, utilizando-se da comunicação integrada e dos 

serviços de publicidade e/ou jornalismo.  

Nos tempos modernos, as políticas de relações públicas se fortalecem nas 

organizações através da função estratégica exercida pelo profissional da área, e 

este exercício só se possibilita através do planejamento. Segundo Kunsch (2009, p. 

201): 
Para as relações públicas, exercer a função estratégica significa ajudar as 
organizações a se posicionarem perante a sociedade, demonstrando qual é 
a razão de ser do empreendimento, isto é, sua missão, quais são os seus 
valores, no que acreditam e o que cultivam, bem como a definirem uma 
identidade própria e como querem ser vistas no futuro. Mediante a função 
estratégica, elas abrem canais de comunicação entre a organização e os 
públicos, em busca de confiança mútua, construindo a credibilidade e 
valorizando a dimensão social da organização, enfatizando sua missão, 
seus propósitos e princípios, ou seja, fortalecendo sua dimensão 
institucional [...].  

R
ef

er
en

ci
al

 T
eó

ri
co

 



61 

 

 

 
O papel do profissional de Relações Públicas, entre outros, é o de 

estabelecer, desenvolver e manter, através do devido planejamento, vínculos e 

relacionamentos com pessoas, organizações, públicos e a sociedade, buscando 

galgar benefícios para todas as partes envolvidas. Ou seja, é um grande mediador 

e estrategista. 

Ainda segundo Kunsch (2009, p.201): 
 
Nesse sentido, os estrategistas de relações públicas assessoram os 
dirigentes, identificando problemas e oportunidades relacionados com a 
comunicação e a imagem institucional da organização no ambiente social, 
avaliando como o comportamento dos públicos e da opinião pública pode 
afetar os negócios e a própria vida da organização. Assim, como função 
estratégica, as relações públicas devem, com base na pesquisa e no 
planejamento, encontrar as melhores estratégias comunicacionais para 
prever e enfrentar as reações dos públicos e da opinião pública em relação 
às organizações na dinâmica social. 
 

Para Ferrari (2009, p.246) as Relações Públicas são uma filosofia e um 

processo. Filosofia porque reconhece a necessidade de equilibrar interesses 

públicos e privados, e processo na medida em que são responsáveis pela mediação 

permanente entre os públicos e as organizações. Nesse contexto, é essa função 

“mediadora” que constitui o foco das Relações Públicas.  

Considerando questões já abordadas sobre comunicação organizacional, 

relações públicas e relacionamentos, cabe incluir a importância e influência da 

cultura organizacional neste processo.  

Como uma metáfora, a cultura organizacional representa o que é a instituição 

em si, ao considerarmos a organização como uma cultura. Neste caso, cabe o 

entendimento e a compreensão da cultura organizacional com a finalidade de 

interpretar a instituição.  

A cultura organizacional é de suma importância na definição dos valores e 

comportamentos dos indivíduos que constituem a organização e influencia também o 

processo de comunicação já existente, e vice e versa.  

Nas palavras de Ferrari (2009, p. 251):  
 
[...] os valores humanos afetam a cultura organizacional, uma vez que eles a 
constituem e são considerados princípios ou crenças sobre comportamentos 
ou estados de existência que transcendem situações específicas que guiam 
a seleção ou avaliação de comportamentos ou eventos e que são 
ordenados por sua importância. Os valores têm caráter estável e duradouro.  
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Da mesma forma que sua aplicação pessoal para cada indivíduo, no âmbito 

organizacional, os valores norteiam as ações da instituição, sustentam suas 

atitudes, determinam seu comportamento, constituem motivação e objetivos, 

influenciam o clima organizacional e a tomada de decisões. 

Pode-se dizer que os valores de uma organização expressam suas 

prioridades organizacionais e os desafios vividos pela sociedade, logo, conhecer os 

valores de uma organização permite compreender e predizer seu funcionamento e 

comportamento organizacional. 

A ideologia e a cultura podem influenciar o modelo de prática de Relações 

Públicas adotado pelas organizações. De acordo com Ferrari (2009, p. 256): 
 
[...] as novas demandas da sociedade têm propiciado um espaço maior para 
a comunicação e, em especial, para a prática de relações públicas, pois é 
cada vez mais importante compreender a dinâmica das organizações e os 
mecanismos por elas utilizados para se relacionarem com os seus distintos 
públicos e vice e versa. Significa compreender comportamentos, valores, 
condutas e estilo de comunicação adotado por elas.  
 

As organizações utilizam-se da administração estratégica para identificar 

oportunidades e ameaças no ambiente. Nesse contexto, os relações-públicas têm 

por finalidade atuar na criação de uma rede de relacionamentos envolvendo 

comunicação, participação, consenso e compromisso. Comunicação e negociação 

conceituam as Relações Públicas modernas (MARCHIORI, 2006). De qualquer 

forma, a comunicação torna-se elemento vital para colaborar nos processos de 

mudança pelas quais as organizações têm sido impactadas.  

As Relações Públicas também servem como ferramenta para resgate e 

utilização da memória institucional, com a finalidade de enaltecer a tradição e a 

trajetória de uma instituição e utilizá-la como fator motivacional para o futuro. Nassar 

(2009, p.295) define como: 
 
[...] seleção subjetiva daquilo que é o seu passado, com presença afirmada 
no presente e influência no futuro da empresa ou instituição. A trama dessas 
seleções subjetivas é o que se chama de memória coletiva. 
 

Projetos que reúnem história, Relações Públicas, história empresarial e 

marketing geralmente ocasionam a criação de centros de memória e referência, 

museus, sites ou ações pontuais para comemorações específicas. Publicações 

histórico-institucionais, produtos audiovisuais, relatórios, showrooms, exposições e 
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palestras encontram-se entre os materiais produzidos resultantes de informações 

históricas reunidas.  

Nassar (2009, p. 269) vai além da definição sobre a utilização da memória 

institucional e a sugere como ferramenta aproximativa com seus públicos: 
 
Um dos principais objetivos dessa aproximação, feita por meio de ações 
que revelam os traços comuns entre a organização, os seus públicos, as 
redes de relacionamento e a sociedade, é a meta retórica de fazer a 
empresa ou instituição ser percebida por esse conjunto de receptores como 
uma grande comunidade.  

 

Ainda seguindo seu raciocínio, a organização que assume o exercício da 

história e da memória assume lugar antropológico alinhado às vontades, 

necessidades e costumes de uma sociedade e das pessoas pertencentes a ela. 

Tudo gira em torno da sensação de pertencimento. Seguindo por esta vertente, no 

que diz respeito à comunicação empresarial, existem diversas ferramentas utilizadas 

com finalidade aproximativa, buscando eficácia na transmissão da mensagem. Entra 

em cena a comunicação dirigida. Cesca (2009, p. 350) define a importância desta 

técnica: 
A comunicação dirigida visa transmitir informações específicas para 
pessoas determinadas: os públicos. Estes são receptores da comunicação 
dirigida das organizações, por exemplo, a administração superior, 
funcionários (fixos, com contratos temporários, de serviços terceirizados que 
atuam no espaço físico da organização, do transporte com vínculo 
empregatício, do transporte terceirizado, que prestam serviço em outras 
organizações, bem como aqueles que trabalham em suas residências de 
forma autônoma ou não autônoma), familiares dos funcionários, vendedores 
externos não autônomos, acionistas, fornecedores, distribuidores, 
revendedores, vendedores externos autônomos, comunidade, 
consumidores, escolas, imprensa, governo, concorrentes, bancos, 
sindicatos, instituições do terceiro setor, entre outros.  
 

O sucesso ou insucesso da técnica utilizada depende da escolha acertada de 

veículos, que se adéquam às características e necessidades de cada um desses 

públicos. A comunicação dirigida acaba por ser amplamente utilizada na busca da 

efetiva comunicação empresa x públicos. No entanto, cabe ressaltar que, para um 

resultado eficaz, é necessária uma avaliação prévia do melhor veículo a ser 

utilizado. 

As técnicas de comunicação dirigida podem envolver o público interno, com o 

uso da intranet, e externo, com a internet, entre tantas outras. São veículos de 

comunicação dirigida impressa e eletrônica: carta comercial, memorando, ofício, 

circular, requerimento, telegrama, e-mail, fax, barra de holerite, manual de 
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integração, quadro de avisos, jornal mural, cartaz ou banner, caixa de sugestões, 

mala-direta, folheto, folder, panfleto/volante, teaser, press release, boletim, jornal de 

empresa, revista de empresa, newsletter, relatório público anual (financeiro), 

relatório social e livro de empresa. Há também veículos orais que, além da finalidade 

de informar, proporcionam interlocução entre emissores e receptores. Constituem 

veículos de comunicação oral: conversas, entrevista, discurso, telefone fixo e móvel, 

alto-falante, intercomunicadores, radiocomunicadores, microfone e rádio interna.  

Veículos aproximativos oferecem contato entre a organização e seus 

públicos. Enquadram-se nesta categoria: ações de responsabilidade social, eventos, 

programa de visitas, concursos, feiras/exposições/mostras/salões, encontros, 

lançamento de pedra fundamental, inauguração de espaço físico, inauguração de 

retratos/bustos/estátuas, tomada de posse, atividades esportivas, lançamento de 

livros, lançamento de produtos, lançamento de maquetes, desfiles, comemoração de 

dias específicos, rodada NE - Negócios e Encontros de convivência.  

Há também veículos auxiliares, que oferecem suporte para a comunicação, 

tais como: veículos visuais (identidade visual), veículos auditivos e veículos 

audiovisuais (CESCA, 2009). 

Esses veículos devem constituir as estratégias de comunicação e 

relacionamento das organizações com seus distintos públicos. Como veremos a 

seguir, são instrumentos que devem ser utilizados para aprimorar os veículos do 

Clube Internacional de Regatas no seu meio social, diante do cenário que será 

exposto. 
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4 DESCRIÇÃO INSTITUCIONAL DO CLIENTE: CLUBE INTERNACIONAL DE 
REGATAS 

 

O Clube Internacional de Regatas está registrado sob o CNPJ 

58.212.556/0001-21, para a sede social e 58.212.556/0002-02 para a sede náutica. 

É uma organização sem fins lucrativos de grande porte, de acordo com a 

classificação definida pelo Sebrae para empresas prestadoras de serviços, de 

acordo com a quantidade de funcionários.   

A organização atua no segmento sociorrecreativo, tendo como principal 

função a prática esportiva e o lazer. Sua sede social está localizada na Av. Almirante 

Saldanha da Gama, 05, no bairro da Ponta da Praia, no município de Santos, cuja 

metragem de área construída é de 19.058,66 m², e a sede náutica está localizada na 

Rua Antônio Pinto Rodrigues, 266, no bairro da Praia Santa Cruz dos Navegantes, 

no município do Guarujá, e tem a metragem de área construída é de 1.090,80 m². 

Os principais meios de contato externo da empresa são o site 

www.intersantos.com.br, o contato por e-mail pode variar de acordo com o setor 

pretendido, além do telefone (13) 3269-6900. 

 
4.1 História institucional do CIR  

 
No ano de 1898, a cidade de Santos estava em plena ascensão econômica, 

em função de seu porto, que movimentava a economia paulista e por onde 

transitavam não só as sacas de café e outros produtos e bens de consumo, mas 

também os imigrantes, que viriam a fundar diversas associações e clubes, como já 

visto anteriormente. 
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Figura 5 - Regatas 

 
Fonte: Acervo CIR, 1900 

 

O esporte em destaque naquela época eram as competições de regatas, 

concentradas no único clube do gênero, o Clube de Regatas Santista.  

No entanto, em desacordo com a direção do clube, um grupo composto por 

36 jovens idealistas, após diversas reuniões preliminares, decidiu fundar, no dia 24 

de maio de 1898, à Rua Martim Afonso, nº 01, por Assembléia Geral, o Clube 
Internacional de Regatas, sob presidência de João Scott Hayden Barbosa. 

Interessante ressaltar que sua fundação não se deu por imigrantes, mas com 

finalidade exclusivamente esportiva e social, outra grande motivação para fundações 

de clubes sociorrecreativos na época, em paralelo a intenção de manter a tradição e 

a cultura estrangeira, como já vimos anteriormente. 

Após a fundação, os integrantes iniciaram a procura por um local e acabaram 

por adquirir um terreno na região da Bocaína (atual Vicente de Carvalho, Guarujá), 

com um barracão para a guarda de embarcações, um chalé para recreio dos 

associados e outro barracão para reparos.  
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Figura 6 – Sede Bocaína 

 
Fonte: Acervo CIR, 1926 

 

As comemorações do primeiro aniversário do clube, em maio, foram 

marcadas por uma sessão solene, além de uma competição de remo no canal. O 

clube encontrava-se em dificuldades por apresentar poucos recursos financeiros, 

poucos associados e sede social de difícil acesso, longe de onde estava 

concentrado o centro da cidade. 

Um mês depois das eleições para a definição da nova gestão do clube ocorre 

a aquisição de terreno no Pae Cará, em Itapema, também no município de Guarujá. 

Quatro anos após a fundação, inaugura-se, no dia 25 de maio de 1902, neste novo 

terreno, a nova sede, um grande barracão alugado da empresa Wilson Sons & Co4. 

O evento de inauguração foi bastante concorrido e contou com a presença de 

137 pessoas, aproveitando inclusive para promover ações sociais, como a 

arrecadação beneficente para o Asilo de Órfãos5. 

  

                                                 
4 Empresa focada em prestação de serviços portuários, marítimos e logísticos terrestres. 
5 Asilo fundado em Santos em 1889. No início de seu funcionamento recebia muitas doações, que permitiam que 
ele mantivesse seu quadro de funcionários. O local abrigava crianças entre 2 e 12 anos e chegou a ter 350 
internos.  

H
is

tó
ri

co
  



69 

 

 

Figura 7 - Atletas 

 
Fonte: Acervo CIR, 1918. 

 
Figura 8 – Time de natação 

 
Fonte: Acervo CIR, 1945. 
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Contudo, o Ministério da Fazenda resolveu criar um Posto Fiscal e instalação 

de holofotes no Forte de Vera Cruz, terreno vizinho ao local onde estavam as 

instalações do clube, para fiscalização noturna do porto, utilizando-se, inclusive, do 

terreno que havia sido locado para a nova sede do clube, uma vez que o contrato de 

locação havia encerrado e não houve negociações para que fosse estendido. Uma 

quantia razoável de dinheiro foi arrecadada por meio de doações e empréstimos, 

possibilitando a compra de terrenos vizinhos no Pae Cará. Ao final, o clube 

dispunha, naquela ocasião, de 156m de terreno de frente para o mar por 100m de 

fundo. Muitas obras tiveram que ser efetuadas neste novo local, uma vez que o 

mesmo era completamente ermo e sem água potável. 

No dia 23 de setembro de 1906 seria inaugurado neste novo terreno o Edifício 

Garagem, um barracão para guarda de embarcações, juntamente com o mastro à 

sua frente e o hasteamento de bandeiras pelo então presidente da Câmara 

Municipal de Santos, Cel. Francisco Correa de Almeida Moraes.  

Apesar de suas dependências serem relativamente precárias, o clube contava 

com 262 sócios, o maior quadro associativo entre as agremiações santistas na 

época. Em fins de 1918, a diretoria recebe um ofício do Clube de Natação e 

Regatas, do Rio de Janeiro, comunicando que o CIR acabara de ser agraciado com 

o honroso título de “Sócio Correspondente nº1”, devido a sua importância no mesmo 

segmento esportivo.  

Após muito deliberar, o CIR responde ao Clube de Natação e Regatas 

oferecendo o título de “Sócio Honorário nº 2”, conferido à personalidade ou 

instituição que presta serviços relevantes ao clube sem fins lucrativos.  

A próxima gestão juntou forças e ofereceu propostas para a construção da 

nova sede social. O setor esportivo continuava a amealhar vitórias no remo, e as 

modalidades de natação e polo aquático estavam bastante movimentadas.  

Em 1926, foi inaugurado, ao lado da Garagem de barcos, o Bangalô, um 

majestoso salão para a realização de festas e reuniões. As festas que viriam a ser 

realizadas pelo CIR foram famosas e marcaram época nos anais sociais e esportivos 

da cidade, com o comparecimento de grande número de associados e convidados. 

No entanto, as festas acabariam por rarear, assim como o quadro de 

associados, que passou a sofrer declínio, conforme a cidade apresentava expansão 

e crescimento. 
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O crescimento da cidade se estende sentido à praia, que atraía banhistas e 

esportistas. As famílias abastadas procuravam morar nas cercanias da praia, e a 

frequência ao clube, por sócios e atletas, tornava-se cada vez menor.  

Apesar da quantidade crescente de associados, as dívidas aumentaram 

sensivelmente devido a manutenções e reparos efetuados no clube, sem 

planejamento prévio, e, após calorosas discussões e reuniões decide-se, em 1º de 
fevereiro de 1937, vender o terreno do clube em Itapema à Cia. Docas de Santos6.  

Após muito estudo, o clube estabelece negociações com o terreno da família 

Zerrener, na Ponta da Praia, onde se localiza a sede social até os dias de hoje, e 

onde permaneceu o clube de 1900 a 1902. Entre as propostas estava também a 

aquisição da ilha de Urubuqueçaba. Ocorrem novos fatores de revés, com a 

desapropriação do terreno do coirmão Clube de Regatas Santista para a construção 

da Base Aérea.  

Em troca do terreno a ser ocupado, o Governo ofereceu exatamente o mesmo 

terreno pretendido pelo CIR. Determinou-se, então, que o Clube de Regatas Santista 

venderia metade do terreno para o CIR, o que ocorreu em 1942.Assim, em janeiro 

de 1944, tem início a construção da sede social. A inauguração da nova sede foi em 

31 de maio de 1945, no aniversário do Clube Internacional de Regatas.  

Em maio de 1948, foi inaugurado o primeiro Ginásio de Santos. No entanto, 

antes mesmo da inauguração oficial, o Ginásio já havia sido utilizado, em 1946, para 

sediar os “Jogos Abertos do Interior”. Muitos outros eventos da cidade também 

foram oferecidos nos espaços do CIR.  

  

                                                 
6 Empresa fundada na década de 1890 com objetivo de construção e operação do porto, além de estatutos, 
comércio em geral, serviços de comissária, agências de navegação e transportes terrestres. 
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Figura 9 - Ginásio 

 
Fonte: Acervo CIR, 1945 

 

Em 1988, aproximadamente, houve a mudança da moeda brasileira, e o clube 

saiu do Plano Collor em boa situação financeira, o que possibilitou ampliações e 

melhorias.  

Após as devidas melhorias na sede social, um novo sistema de acesso ao 

clube foi implantado, com a aquisição de quatro catracas eletrônicas. Para tal, foram 

criadas também novas carteiras de identificação para os associados. 

A boa fase econômica não perduraria por muito tempo, e dificuldades 

financeiras marcaram a próxima década em decorrência das modificações na 

política salarial e com a nova mudança da moeda brasileira de cruzeiro para cruzeiro 

real, em agosto de 1993, e de cruzeiro real para real, em julho de 1994, e, 

consequentemente, aumentava a preocupação de instabilidade.  

Em 1997 ocorreram as comemorações do centenário do Clube Internacional 
de Regatas. Os preparativos começaram logo após a posse. Foram elaborados 

carimbo de correio comemorativo, concurso de logotipo para o centenário, revista 

dos 100 anos, concurso de poesia referente ao centenário, programações sociais e 

esportivas.  
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As comemorações tiveram início com noite festiva, em maio de 1998. O clube 

recebeu da Prefeitura Municipal de Santos uma placa comemorativa por seus 100 

anos de existência.  

Em 1999 o clube adota algumas atitudes sustentáveis, como a instalação de 

telhas translúcidas nos ginásios com a finalidade de melhor aproveitamento da luz 

natural e convênio com a Indústria Carbocloro, para fornecimento gratuito de 3 mil 

litros de hipoclorito de sódio, puro, para higienização e manutenção das piscinas de 

forma menos impactante, em termos sustentáveis.  
 

Figura 10 – Nova piscina da sede 

 
Fonte: Acervo CIR, 1950 

 

Dando continuidade à gestão anterior, esta gestão, em 2000, focou na 

participação efetiva da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Ao final 

de 2002, além de saldadas as dívidas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) e Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), os ajustes 

junto ao INSS mostraram-se adequados e corretos, deixando o clube em condições 

sustentáveis, de pleno desenvolvimento.  

Foi dada especial atenção à acessibilidade, com a construção de sanitários 

completamente adaptados e rampas de acesso por todo o clube, além da instalação 

de câmeras de monitoramento e sistema de vigilância informatizado.  
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O principal destaque para esta gestão, em 2007, foi a proposta de um salão 

para eventos, de estrutura metálica e vidro, com vista para o mar e capacidade 

para 500 pessoas, que seria um marco de modernidade para o clube. O Conselho 

aprovou o projeto por unanimidade. 

As instalações da sede social e da sede náutica passaram por diversas 

modernizações, além de regularização fundiária e ambiental com tratativas junto à 

Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para regularização da sede náutica com 

todo o levantamento topográfico já executado e entregue. 

A gestão vigente dedicou-se também, em 2010, à revitalização da barraca de 

praia com troca das lonas, mobiliário de praia, mobiliário de cozinha e introdução de 

duas novas modalidades de esportes praianos, o beach tennis e o basquete de 

praia.  

 

 4.2 Briefing 

 
O Clube Internacional de Regatas é uma sociedade civil sem fins 

econômicos, políticos ou religiosos, tendo como objetivo promover a 

confraternização e lazer a seus sócios.  

Classifica-se como Empresa de Grande Porte, de acordo com a Classificação 

de Empresas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), quanto ao número de empregados, para empresas prestadoras de serviço, 

por apresentar mais de 100 empregados em seu quadro de funcionários.  

Atualmente o CIR conta com duas sedes: a 

social, localizada na Av. Almirante Saldanha da Gama, 

05, no bairro da Ponta da Praia, no município de 

Santos, sob a inscrição do CNPJ: 58.212.556/0001-21, 

cuja metragem de área construída é de 19.058,66 m², 

e a náutica, localizada na Rua Antônio Pinto 

Rodrigues, 266, no bairro da Praia Santa Cruz dos 

Navegantes, no município do Guarujá, sob a inscrição 

do CNPJ: 58.212.556/0002-02, cuja metragem de área construída é de 1.090,80 m². 

Figura 11 – Logo Clube 
Internacional de Regatas 

 – Festa de carnaval 

Fonte: Acervo CIR 
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O horário de funcionamento do Clube Internacional de Regatas é de 

segunda-feira, das 16 horas à meia-noite (horário reduzido, pois é o dia de limpeza 

e manutenção das instalações), de terça-feira a domingo e feriados das 7 horas à 

meia-noite. 

As cores que compõem seu logo e que determinam sua identidade visual são 

o vermelho, o branco e o azul. Por predominar no logo, o vermelho tornou-se 

símbolo de identificação da instituição, apelidada de “Vermelhinho da Ponta da 

Praia”. Estas cores foram escolhidas por serem as cores náuticas.  

O nome Internacional faz menção ao intuito de acolher a todos os povos e 

etnias. Por ter sido fundado por praticantes de Regatas, e por ter sido a primeira 

principal atividade esportiva oferecida pelo Clube, a modalidade também está 

presente em seu nome. 

O Clube constitui-se de cultura afiliativa, uma vez que, para usufruir de 

atividades esportivas e sociais em comum, seus “clientes” associam-se à instituição. 

Para fazer parte do quadro social é necessária a apresentação de documentos 

pessoais e adquirir um título. Estes somente estão disponíveis de terceiros, pois o 

Clube não possui mais títulos disponíveis para venda. 

Os valores dos títulos variam entre R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00 e, além desse 

valor, a pessoa interessada deve pagar para o Clube uma taxa de transferência no 

valor de R$ 3.720,00, que poderá ser parcelada em 36 vezes, iguais, sem juros. A 

mensalidade familiar atual é de R$ 248,00; filhos a partir de 15 anos de idade, 

pagam meia mensalidade. 
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O prazo de aceitação corre a partir da data de entrega protocolada na 

secretaria social e não é superior a 30 dias. O proponente será comunicado através 

de um e-mail ou telefonema 

sobre a decisão da Comissão 

de Sindicância. Antes do 

recebimento do aviso, o 

interessado não tem acesso 

às dependências do Clube. 

No Estatuto do Clube consta 

ainda que o Clube tem 

poderes sobre a Assembleia 

Geral, a Comissão Fiscal, o 

Conselho Deliberativo, a 

Diretoria Executiva e a 

Comissão de Sindicância, isso significa que, caso alguma medida adotada contrarie 

a opinião da maioria dos associados, a decisão poderá ser revogada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fonte: Acervo CIR, 2010 

Figura 12- Piscina semiolímpica 

Fonte: Acervo CIR, 2010 

 

Figura 13 – Ginásio poliesportivo 
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4.2.1 Políticas institucionais 

 

Quanto a normativas e conduta, o Clube possui um regulamento interno 

(Anexo I) que rege suas atividades, no entanto, não possui nenhuma política de 

qualidade total específica para suas ações e comportamento, tampouco Código de 

Ética. Contudo, a cultura organizacional da instituição transpassa dos funcionários 

mais antigos aos funcionários mais novos, e também através dos hábitos do 

cotidiano e formas de lidar com a rotina e eventualidades, o que garante 

continuidade do comportamento padrão. O ambiente organizacional pode ser 

traduzido como tranquilo (sem pressão e/ou deadlines7 apertadas) e conservador 

(não preza por atualizações e reciclagens).  

No que diz respeito a políticas adotadas pela instituição, apesar de algumas 

atitudes esporádicas, como a utilização de telhas translúcidas para melhor 

aproveitamento da iluminação externa, o Clube não adota nenhuma política 

específica para o meio-ambiente e a sustentabilidade; a sede náutica margeia uma 

comunidade carente no bairro Praia Santa Cruz dos Navegantes, no entanto, não há 

nenhuma ação social voltada para seu entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Prazo de entrega para determinada atividade. 
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Figura 14 – Salão social 

 

Fonte: Acervo CIR, 2012 
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O Clube Internacional de Regatas não possui tradicionalmente ritos, no 

entanto realiza anualmente uma solenidade de comemoração do aniversário do 

Clube, em 24 de maio, com hasteamento de bandeiras, presença de autoridades 

políticas e militares e discurso do presidente e vice-presidente do CIR. Esta 

cerimônia é aberta para os associados e serve-se um café colonial para os 

convidados presentes. Há, também, um evento social com jantar para marcar as 

comemorações, igualmente aberto aos associados e seus convidados, mediante 

compra de convite antecipadamente.  

 
4.2.2 Estrutura organizacional e administrativa  

 
A Diretoria Executiva é o órgão de administração, direção e gestão, dotada 

das competências previstas no Estatuto, contendo 11 membros, com mandato de 

dois anos, e é constituída por: presidente, vice-presidente, diretor administrativo, 

diretor de esportes individuais e de recreação, diretora financeira, de planejamento e 

de gestão, diretor de saúde, meio ambiente e segurança, diretor jurídico, diretor de 

esportes náuticos, diretor de esportes coletivos, diretor social e diretor de patrimônio 

e obras. Caso haja necessidade o presidente pode nomear subdiretores para efetuar 

as demais atividades do Clube, no entanto estes não têm direito a voto. Os diretores 

se reúnem todas as terças-feiras, no período noturno.  

O Conselho Deliberativo é o órgão soberano de representação e 

manifestação coletiva dos associados, com funções deliberativas, normativas e 

fiscalizadoras, além de outras competências previstas no Estatuto, com mandato 

também de dois anos. A Comissão Fiscal é o órgão de fiscalização orçamentária, 

financeira e econômica, nos termos das competências previstas no Estatuto, 

também seu mandato é de dois anos.  

Todo o Conselho Deliberativo, as Diretorias e a Comissão Fiscal são 

escolhidos por votação, sendo que seus membros se candidatam por composições 

de chapas. Depois de eleitas às gestões são válidas por dois anos. 

A estrutura funcional privilegia a especialização de cada órgão e a 

cooperação intradepartamental, mas produz duas consequências indesejáveis: a) a 

subobjetivação (os objetivos departamentais tornam-se mais importantes que os 

objetivos globais e organizacionais) que funciona com uma força centrífuga de 
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esforços. b) A dificuldade de cooperação interdepartamental (os departamentos 

mais se separam e brigam do que cooperam entre si) que impede a visão sistêmica 

e a obtenção de sinergia entre os órgãos. 

O Clube Internacional de Regatas funciona com departamentalização8. Os 

setores atuam individualmente, com foco única e exclusivamente em sua área de 

atuação. Não existe uma preocupação com o todo, com a imagem do Clube geral, e 

sim com o objetivo maior de ter o departamento destacado dentre os demais. Vale 

salientar que não existe uma competição neste quesito, mas também não existem 

profissionais que tentem ajustar algo ao conjunto de procedimentos.  

 

4.2.2.1 Organograma administrativo 

 
O CIR apresenta estrutura mista; linear, por apresentar os órgãos 

estruturados sob uma única linha de subordinação. Há centralização das decisões e 

as linhas formais de comunicação apresentam fluxo descendente. Cada unidade de 

trabalho executa tarefas específicas e bem definidas. Assemelha-se à estrutura por 

projetos, por apresentar todos os recursos necessários para levar ao objetivo de 

cada projeto, no caso diretoria, separadamente, formando-se unidades 

independentes, cada dirigida por um gerente, no caso diretor. A este é conferida 

plena autoridade sobre o projeto, no caso seu setor, podendo servir-se dos recursos 

materiais e humanos existentes ou adquiridos fora da organização. As vantagens 

dessa organização administrativa giram em torno de sua unidade de objetivos e sua 

unidade de mando. A clara compreensão de seu objetivo é a concentração dos 

esforços sobre ele. 

A estrutura linear apresenta autoridade única, pois todos os diretores, neste 

caso, respondem ao presidente. É mais simples e econômica, facilita a unidade de 

mando e disciplina (disciplina rígida) e a clara delimitação de responsabilidade e 

autoridade. Contudo, pode apresentar tendência burocratizante, diminuição do poder 

do controle técnico, comando único e direto, diminuindo a cooperação das pessoas, 

oferecendo comunicação demorada e com distorções, sobrecarregando a direção e 

as chefias e desfavorecendo o espírito de cooperação e equipe.  

                                                 
8 Como exemplo há o departamento de manutenção: os profissionais efetuam seu serviço, cientes de que o 
processo sujará o ambiente. No entanto, não comunicam os profissionais de limpeza, que só ficam sabendo ao 
passarem pelo local, ou por reclamação.  
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Figura 15 – Organograma Clube Internacional de Regatas 

 

4.2.3 Instalações 

 

O Clube dispõe, em sua sede social, das seguintes instalações: quadras de 

tênis cobertas, quadras de tênis descobertas, paredão de tênis, quadras de 

tamboréu, campo de futebol de areia, piscina semiolímpica, conjunto de piscina 

social, piscina para bebês (até dois anos), dois parques infantis (para crianças até 5 

e 12 anos), sala de TV, mini ginásio para recreação e treino de equipes, salão de 

eventos, restaurante, lanchonete, sala 

de musculação para atletas, sala para 

artes marciais e ginástica artística, 

ginásio poliesportivo, ginásio de 

esportes, sala para ginástica, galeria 

de artes, sala de troféus, sala para 

tênis de mesa, sala de sinuca, sala 

para danças, sala para yoga e pilates, 

berçário, sala de musculação para 

sócios, sala de recepção, sala de 

artes, sala de Departamento Médico, 

sanitário acessível, tocas de 

churrasco, cozinha industrial, estacionamento para carros, motos e bicicletas, 

Figura 16 – Parque infantil 

Fonte: Acervo CIR, 2013 
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vestiários, sanitários e saunas masculinos e femininos,  loja de artigos esportivos, 

temakeria, lanchonete no ginásio poliesportivo, salão social sobre o deck da piscina 

social e deck da piscina parcialmente coberto.  

Por possuir toda essa infraestrutura na sede social, há disponibilidade de 

atividades poliesportivas e aulas de 

ballet, basquete, canoa havaiana, 

futebol de salão, ginástica localizada, 

hidroginástica, hóquei, judô, karatê, 

musculação, natação, pilates, pilates 

com aparelhos, polo aquático, 

patinação, solo dance/ internacional, 

livre (básico, intermediário e 

avançado), tênis, vôlei e zumba com 

preços diferenciados entre sócios e 

não sócios.  
Já a sede náutica, no Guarujá, 

conta com atividades de recreação e esportes náuticos e vela. Suas instalações 

contemplam campo de futebol de grama, quadra de vôlei de grama, quatro 

quiosques para churrascos, estacionamento, fraldário, parque infantil (6 a 12 anos), 

restaurante terceirizado, vestiários e sanitários feminino e masculino, oficina para 

pequenos reparos, empresa de segurança, deck social, almoxarifado, sanitários 

acessíveis e uma marina de barcos, onde os associados podem guardar até 175 

embarcações e atracar quando desejam ir até a sede náutica. 

Quanto ao estilo das instalações, pode-se afirmar que na sede social, preza-

se por decoração e mobiliários mais modernos, para a área dos associados e 

decoração e mobiliários mais clássicos, para as áreas restritas aos funcionários, 

ambas em bom estado de conservação.  

Na sede náutica há pouco mobiliário voltado aos associados, contando mais 

expressivamente com quiosques e decoração com detalhes rústicos, em madeira. O 

mobiliário voltado aos funcionários é mais simples (inclusive mais simples que o 

mobiliário para funcionários da sede social) e apresenta inexpressiva decoração. 

Quanto aos equipamentos tecnológicos, pode-se apontar que se encontra em 

maior volume na sede social. Aos associados há catraca digital, painéis eletrônicos 

Figura 17 – Sede náutica 

Fonte: Acervo CIR, 2013 

B
ri

ef
in

g
  



82 

 

 

dispostos na área de alimentação (bar/restaurante/lanchonete) exibindo 

informações sobre a agenda de eventos do CIR e televisor sintonizado em canal de 

notícias.  

Aos funcionários, há relógio de ponto digital, computadores e aparelho 

multifuncional (impressora e copiadora). Não há catracas ou televisores na sede 

náutica, apenas computador para quem exerce função administrativa no local. Em 

ambas as sedes há refrigerador e cafeteira para uso dos funcionários. 

 

4.2.4 Faturamento e análise financeira 

 
A fonte de arrecadação do CIR é constituída basicamente pelas mensalidades 

e taxas pagas pelos associados; aluguéis das dependências do clube para a 

realização de jogos, como também os restaurantes e lanchonetes, que, na sede 

social, pertence ao Clube e é administrado pelo mesmo. Já o da sede náutica é 

sublocado e também gera uma fonte de renda extra ao clube; festas e reuniões 

sociais, como por exemplo, a locação do salão social, bem como a marina de barco, 

para guardar e fazer a manutenção das embarcações.  

Outra forma são as vendas de produtos de material esportivos ou de outras 

naturezas, bens, serviços internos, rendas dos jogos esportivos, bem como 

indenizações que forem recebidas a qualquer título; donativos; receitas de 

propaganda e publicidade e arrendamentos de suas dependências.  

No ano de 2013, o Clube Internacional de Regatas teve faturamento bruto 

de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). Por ser uma associação sem fins 

lucrativos, reinveste todos os lucros na operação e crescimento do próprio negócio. 

Adotou o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para investimentos nas 

sedes ou para cobrir qualquer eventualidade. 

Seu patrimônio (ativo permanente) está avaliado em R$ 8.764.153,62 (oito 

milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e 

sessenta e dois centavos). 

Essa análise demonstra a capacidade financeira do Clube em liquidar suas 

obrigações de curto prazo, utilizando apenas seus recursos disponíveis em Caixa e 

Banco. Os índices de 1,74 no 1ºT/2013, de 2,84 no 2ºT/2013 e de 2,48 no 3ºT/2013 

indicam que as disponibilidades correspondem a 174%, 284% e 248% 
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respectivamente. Esse resultado demonstra folga disponível para uma possível 

liquidação das obrigações. Os índices de liquidez são apenas mais uma ferramenta 

que auxilia na avaliação de uma empresa. 

Com essa análise foi possível identificar que, do primeiro trimestre para o 

terceiro trimestre de 2013 a empresa teve aumento na sua geração de Caixa, ou 

seja, aumentou suas disponibilidades de arcar com as dividas de curto prazo.  

Os Índices de 2,07 de 3,06 e de 2,85 da liquidez geral demonstram que o 

Clube Internacional de Regatas tem bens e direitos no AC (Ativo Circulante) e 

realizável a longo prazo, que correspondem a mais de duas vezes o valor de sua 

dívida, chegando a mais de três vezes no 2°T/2013.  

Dessa forma o Clube tem condições de saldar suas dívidas sem recorrer a 

bens do AP (Ativo Permanente). Nota-se que esta disponibilidade teve elevação de 

47,83% no comparativo entre o primeiro e o segundo trimestre de 2013 contra uma 

leve retração de 6,86% no comparativo entre o segundo e o terceiro trimestre de 

2013. Mesmo com essa leve retração continuou capaz de saldar suas dívidas sem 

comprometer seu Ativo Permanente. 

A participação do capital de terceiros demonstra, o quanto a empresa utiliza 

deste capital, em relação ao seu passivo total, ou seja, quanto a empresa tomou de 

capitais de terceiros para cada R$ 100 de capital próprio investido. Quanto maior a 

relação de capitais de terceiros sobre o passivo total menor a liberdade de decisões 

financeiras do Clube. Porém, ao abordar este índice, efetua-se apenas uma análise 

exclusivamente financeira, ou seja, do risco de insolvência e não em relação aos 

resultados obtidos como lucro ou prejuízo. 

O Clube Internacional de Regatas tem leve dependência do capital de 

terceiros, com índice de 0,03 no 1º e no 3° trimestre de 2013 mantendo-se saudável 

e competitivo com seus recursos próprios. Com relação à análise de imobilização do 

capital próprio, quanto maior o grau de imobilização, menor a capacidade financeira 

da empresa no longo prazo. Dessa forma podemos observar que o Clube teve 

diminuição em seus índices de imobilização no comparativo entre o 1°T/2013 em 

relação ao 3°T/2013 o que significa que a empresa agora tem um menor percentual 

do seu capital imobilizado. 

Quanto à análise de rentabilidade do patrimônio líquido buscamos saber 

quanto à empresa, através do uso dos seus ativos, obteve de rentabilidade com a 
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respectiva estrutura de despesas. A análise desse índice indica o quanto a empresa 

obteve de lucro para cada R$ 100,00 de capital próprio investido. Dessa forma 

constatamos que o Clube Internacional de Regatas obteve um retorno de 6,12% 

no 1°T/2013 de 17,78% no 2ºT/2013 chegando a 20,77% no 3T/2012, ou seja, para 

cada R$ 100,00 a empresa teve R$ 20,77 de retorno. 

 

4.2.4.1 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

 
Tabela 1 – Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Way 
 
4.2.5 Comunicação 

 

O CIR não possui um setor de comunicação. As ações de relacionamento e 

divulgação são descentralizadas e realizadas por diversas áreas, como por exemplo, 

o setor de recursos humanos que executa a comunicação interna por meio de 

murais e ofícios.  

O setor social responsabiliza-se pela comunicação com os associados, 

também utilizando murais, ofícios e painel eletrônico, todos localizados em áreas 

comuns onde os sócios transitam. Por esses meios são divulgados os próximos 

eventos e horários de aula. A assessoria de imprensa e anúncios externos em 

DRE 1º T/2013 2º T/2013 3º T/2013 

Receita Bruta R$ 2.320.306,61 R$ 5.547.536,63 R$ 7.790.179,84 

Deduções R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 2.154,87 

Receita Líquida R$ 2.320.306,61 R$ 5.547.536,63 R$ 7.788.024,97 

Despesas Fixas -R$ 1.579.438,04 -R$ 3.045.019,13 -R$ 4.591.805,95 

Despesas Variáveis -R$ 265.882,67 -R$ 958.998,28 -R$ 1.241.034,88 

Lucro Operacional R$ 474.985,90 R$ 1.543.519,22 R$ 1.955.184,14 

Despesas/Receitas não 
operacionais 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Resultado do Exercício R$ 474.985,90 R$ 1.543.519,22 R$ 1.955.184,14 

Provisões R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Impostos -R$ 4.198,47 -R$ 8.793,01 -R$ 13.404,13 

Resultado Líquido do 
Exercício 

R$ 470.787,43 R$ 1.534.726,21 R$ 1.941.780,01 
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jornais locais são de responsabilidade da jornalista do CIR. O relacionamento com a 

imprensa é restrito e acontece conforme o objetivo dos eventos e campeonatos, 

sendo que o contato é feito pela jornalista, que comunica os colunistas e auxilia o 

Departamento de Esporte com os repórteres esportivos.Os funcionários do setor de 

suprimentos terceirizam o material de papelaria (papel ofício, envelopes, cartões de 

visita). Todo o material de papelaria possui o timbre do Clube e os técnicos de 

informática trabalham para atualizar as redes sociais - Facebook e site.  

 
Figura 18 – Pagina na mídia digital Facebook: 

Fonte: www.facebook.com/clubeinternacional 
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Figura 19 – Página do site  

Fonte: www.intersantos.com.br 

 

Como políticas de atendimento ao cliente oferecida aos associados e/ou 

funcionários há o e-mail da ouvidoria. O feedback é oferecido pela jornalista do CIR. 

Contudo, não há outros canais de comunicação para utilização da ouvidoria, como 

telefone, por exemplo. Devido à descentralização da comunicação, também não há 

registros de auditoria de comunicação realizadas no Clube Internacional de 
Regatas. 

Os murais, os painéis eletrônicos e o site são atualizados semanalmente. A 

página do Facebook é atualizada diariamente. 

 

4.2.6 Eventos e cerimônias  

 

O clube promove alguns eventos fixos no calendário anual, direcionados aos 

associados. São estes: Réveillon, Carnaval, Páscoa, aniversário do Clube, festa 

junina, dia das crianças, festa dos funcionários, almoço de dia das mães, almoço de 

dia dos pais e o Senadinho, promovido todas as sextas-feiras, como citado 

anteriormente. 

Dentro das festas tradicionais, podemos destacar as celebrações 

carnavalescas, que marcaram história nos anais dos clubes sociorrecreativos 

santistas. Há aproximadamente dez anos o CIR habituou-se a realizar somente as 
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matinês de Carnaval. Os bailes de máscaras não atraíam mais a mesma atenção 

que os tempos longínquos e áureos.  

No entanto, neste ano de 2014, foram promovidas duas noites de festas, em 

caráter experimental, além das costumeiras matinês, e estas obtiveram uma procura 

satisfatória, apesar de ainda distantes da realidade de quatro a cinco noites 

concorridas de antigamente. Contudo, com o resultado positivo, o Clube avalia a 

possibilidade de promover uma noite a mais, ainda em caráter experimental, para o 

Carnaval de 2015. 

Outra festa igualmente tradicional para o CIR é a festa junina. São três noites, 

sexta, sábado e domingo, e o evento, aberto aos associados e seus convidados, 

costuma ser bastante popular, chegando a receber cerca de mil visitações ao dia. O 

Réveillon encontra-se entre as festas mais populares e concorridas do calendário do 

Clube. O evento, realizado no deck da piscina social, recebe de oitocentos a mil 

convidados, entre associados e seus convidados. 

Outros eventos que merecem ser destacados são os campeonatos 

esportivos, que recebem um grande público. A modalidade ginástica rítmica é a 

única oferecida pelo Clube em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, 

juntamente a escolas municipais. No 

mês de agosto deste ano de 2014 o 

CIR sediou um campeonato 

Interescolar com grande popularidade. 

Contudo, a modalidade mais 

reconhecida do Clube é a patinação, 

com diversas premiações nacionais e 

internacionais.  

Suas apresentações de final de 

ano costumam receber, 

aproximadamente, 700 pessoas por 

dia, sendo dois dias de evento, nas 

noites de sábado e domingo. Os 

esportes náuticos, mote do Clube, ainda oferecem campeonatos e eventos bastante 

populares, nas modalidades vela e canoagem. 

 

Fonte: Acervo CIR, 2013 

Figura 20 – Evento na piscina social 
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4.2.7 Modalidades esportivas 

 
As modalidades esportivas, atualmente o Clube conta com 331 atletas das 

seguintes modalidades: Futsal, tendo 83 atletas; basquete, com 78 atletas; natação, 

com 30 atletas; polo aquático, com 27 atletas; judô, 37 atletas; karatê, 14 atletas; 

hóquei sem patins, 20 atletas; voleibol, 24 atletas; patinação, 03 atletas; tamboréu, 

13 atletas e vela, com 02 atletas.  

Esses atletas participam de torneios regionais e estaduais, e estão 

associados às seguintes federações: no caso de futsal, a Federação Paulista de 

Futebol de Salão e à Liga Regional de Futebol de Salão Litoral Paulista; o basquete 

pertence à Federação Paulista de Basketball; no que se refere a natação e o polo-

aquático, estão agregados à Federação Aquática Paulista; já o hóquei e a patinação 

são associados à Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação e também 

participam da Federação Paulista de Patinação e da Federação Paulista de Hóquei 

sem patins; na categoria de judô estão associados à Federação Paulista de Judô; no 

karatê estão juntos à Karatê - Do - Associação Okinawa Shorin Ryu karate-Do 

Shidokan do Brasil; no voleibol pertencem ao Sind-Clube Sindicato dos Clubes do 

Estado de São Paulo e no tênis de Campo são filiados à Federação Paulista de 

Tênis. A adoção de esportes como mote do CIR e sua postura organizacional 

refletem a cultura nacional.  

O Clube valoriza acima de tudo os esportes náuticos, condizentes com o 

clima tropical do país. A natação, uma das modalidades mais populares do CIR e 

que recebe com frequência eventos internacionais e nacionais, recebe o título de 

esporte aquático mais popular do Brasil. 

 

4.2.8 Públicos  

 

4.2.8.1 Associados 

 
Os associados abrangem todas as idades, já que seu quadro é muito 

diversificado, em decorrência do abundante número de atividades que o clube 

oferece. Os sócios contemplam desde bebês à adultos de terceira idade. A maioria 

dos sócios titulares é composta por homens, porém, se analisarmos o quadro 
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associativo como um todo incluindo titulares e dependentes, não há predominância 

por sexo, podendo-se dizer que o público é misto, entre homens e mulheres.  

A instituição conta com 11.153 sócios ativos, divididos nas seguintes 

categorias reconhecidas pelo Clube: Titulares, Remidos9, Colaboradores, 

Laureados10, Honorários, Sócios Temporários, Atletas, Beneméritos11 e Benfeitores. 

O clube conta com 17.944 sócios inativos dentre todas as categorias apresentadas 

acima. Dentre os sócios ativos somam-se 4.519 titulares ativos e 6.634 dependentes 

ativos. Não há estratégias de relacionamento diferenciadas para cada tipo de sócio, 

sendo que todos recebem o mesmo tratamento. 

A frequência dos associados ao clube é mais expressiva aos finais de 

semana, principalmente no verão, quando passam um dia inteiro de lazer com a 

família nas piscinas, nos parques e restaurantes. Porém, durante a semana, o clube 

é bastante frequentado pela manhã, quando muitos iniciam seus dias fazendo algum 

tipo de aula e atividade física.  

As modalidades mais frequentadas neste período são a sala de musculação, 

a canoa havaiana, a yoga, a ginástica localizada, o tênis e a patinação. Já às sextas-

feiras, no período noturno, o clube é muito frequentado por jovens, na faixa etária de 

12 a 15, que vão ao clube para apreciar o “Senadinho”, evento o qual qualquer 

pessoa não associada pode entrar pagando uma taxa mínima de R$ 10,00, desde 

que esteja acompanhado por um sócio. 

Com uma frequência aproximada de três noites ao mês ocorrem as Noites da 

Pizza, e os Sábados da Feijoada, na sede náutica. Ambos os eventos são abertos 

aos associados e seus convidados e têm por finalidade exclusiva o entretenimento. 

 

4.2.8.2 Fornecedores e prestadores de serviço 

 
A relação com os fornecedores deve compartilhar os mesmos princípios 

éticos e busca da melhoria contínua da qualidade.  

                                                 
9  Pessoas com mais de 30 anos de associação. Não há obrigatoriedade de pagar mensalidades após este 
período, contudo por vezes são convidados a pagar novamente, por período preestabelecido, diante de alguma 
obra ou ocasião específica em que haja necessidade especial.  
10 Associados que receberam honrarias devido ao seu desempenho e títulos conquistados em modalidades 
esportivas. Existe um regulamento específico que rege o funcionamento do título a ser concedido. 
11 Associados e personalidades que prestam algum tipo de serviço em benefício do Clube Internacional de 
Regatas. 
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Essa escolha dos fornecedores é baseada em critérios profissionais, técnicos 

e econômicos, levando em conta as necessidades do Clube Internacional de 
Regatas e de seus sócios. Não é tolerada qualquer relação com fornecedores que 

vise algum tipo de favorecimento ou à obtenção de vantagens pessoais, presentes 

ou futuras. 

Podem-se colocar como principais fornecedores do Clube Internacional de 
Regatas as empresas: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp), fornecedora de água e coleta de esgoto; Companhia Piratininga de Força 

e Luz (CPFL), fornecedora de energia elétrica; Makro Atacadista, fornecedora de 

insumos alimentícios e de restaurantes; as empresas de materiais esportivos e as de 

produtos de limpeza que participam de processos licitatórios; as Federações e 

Confederações Esportivas, onde pelo volume de praticantes e categorias, podemos 

destacar a Federação Paulista de Basketball e a Federação Paulista de Futsal como 

as mais dispendiosas. 

Na categoria prestadores de serviços, englobam os profissionais de Educação 

Física, que atuam nas modalidades esportivas de ginástica, karatê, tênis, pilates, 

yoga, canoa havaiana, patinação artística, ballet, taekwondo, vela e vôlei. 

Enquadram-se como funcionários terceirizados e não possuem vínculos 

empregatícios, pois o relacionamento dá-se por contrato de trabalho.  

Estes funcionários possuem, basicamente, os mesmos direitos que os 

funcionários de regime CLT, contudo não possuem segurança para contatar o CIR 

com finalidade de reclamar, sugerir, opinar, como abordaremos posteriormente, na 

pesquisa e no diagnóstico.   

 

4.2.8.3 Funcionários 

 

Compõem o quadro de funcionários 126 profissionais. Dentre os 21 

funcionários terceirizados estão os professores, técnicos, instrutores das 

modalidades esportivas e cursos diversos. Todos os funcionários, inclusive os 

terceirizados, podem associar-se ao sindicato Sindesporte, sendo os próprios 

funcionários que procuram o sindicato para se filiar. 

A formação superior e/ou especializações não são requisitos essenciais, 

mesmo entre os funcionários administrativos. Quanto ao recrutamento, é realizado 
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pelos funcionários de recursos humanos, mediante entrevista, contudo não são 

aplicados treinamentos e/ou integração aos funcionários recém-admitidos.  

Não existem critérios de promoção palpáveis, uma vez que os funcionários 

tendem a permanecer por muitos anos exercendo a mesma função e/ou exercendo 

função além daquela condizente com seu cargo. 

O regime de contratação é CLT, para funcionários administrativos e 

operacionais, e contrato de trabalho para funcionários terceirizados. A carga horária 

varia entre as funções, podendo ser 44 horas semanais, sendo oito horas diárias, de 

segunda a sexta-feira, com uma hora de almoço, mais quatro horas aos sábados, 

para funcionários administrativos; 36 horas ou 42 horas semanais, sendo 6 ou 7 

horas diárias, em escala 6x1, com uma folga de domingo a cada 3 ou 6 finais de 

semana, para funcionários operacionais.  

Os benefícios oferecidos aos funcionários são referentes ao transporte e 

cesta básica no valor de R$ 160,00 / mês, e possibilidade de convênio médico com a 

Unimed, com desconto em folha de 1% do valor pleno. Com exceção da 

confraternização de final de ano, não há agenda de eventos voltada para os 

funcionários, sejam eles operacionais, administrativos ou terceirizados.  

Quanto aos relacionamentos interdepartamentais ou intradepartamentais, 

ocorrem sem frequência específica, mas de acordo com a demanda e as 

necessidades. Quanto aos funcionários, operacionais, administrativos ou 

terceirizados, não há reuniões com a diretoria ou presidência, apenas com o superior 

direto, no caso o diretor do setor, para que as informações sejam repassadas. Ainda 

assim, não há reuniões formalmente estabelecidas com todo o grupo de 

funcionários, mas sim o popularmente chamado “boca-a-boca”. A informação é 

passada a cada funcionário individualmente.    

O único canal de relacionamento para reclamações, sugestões, elogios ou 

opiniões é a ouvidoria, no entanto não é comumente utilizado pelos funcionários, 

apenas esporadicamente por associados. Igualmente, não há relacionamentos com 

os familiares dos funcionários.  

Não há eventos para socialização, ou momentos em que os familiares 

possam visitar o local de trabalho dos funcionários. Nas parcas ocasiões em que há 

confraternizações para funcionários, não é permitida a presença de familiares. 
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4.2.8.4 Parcerias 

 

Os atletas, funcionários e sócios contam com apoio da Escola Superior de 

Administração, Marketing e Comunicação (ESAMC), que disponibiliza descontos 

para que eles tenham maior facilidade de ingresso em um curso de graduação, ou 

participar de quaisquer outros cursos oferecidos pela mesma. O Clube não possui 

declaradamente as propostas de missão, visão e valores em nenhum tipo de 

documento/ofício. 

O Clube não promove eventos beneficentes, exceto quando há campeonatos 

ou atividades esportivas, cuja inscrição costuma ser 1 kg de alimento não perecível 

ou roupas para doação à instituições de caridade. Ainda assim não há convênio com 

uma instituição especificamente, e sim com o Fundo Social de Solidariedade de 

Santos, que se encarrega da distribuição dos alimentos em escolas e creches 

municipais. 

Ainda em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, o CIR cede seu 

espaço e aparelhos, a Prefeitura cede os professores e, assim, oferecem aulas 

gratuitas de ginástica olímpica para os alunos da rede de ensino municipal. O Clube 
Internacional de Regatas cede também espaço para eventos da Prefeitura e festas 

de final de ano voltadas para os alunos da rede municipal de ensino, bem como nas 

apresentações esportivas de final de ano, nos playgrounds, chegada do Papai Noel 

e distribuição de presentes (oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade). Estas 

atividades retornam ao CIR como abatimento no valor do IPTU. 

Não há parcerias com os demais clubes sociorrecreativos da Baixada, no 

entanto, para eventos esporádicos, há parcerias temporárias com as confederações 

esportivas, como patinação, ginástica olímpica, boxe, entre outros, como citado no 

subitem modalidades esportivas. 
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5 ANÁLISE DOS CENÁRIOS INTERNO E EXTERNO 

 
A análise de cenário consiste em pesquisa aprofundada de tudo aquilo que 

afeta, ou pode afetar o cliente deste projeto experimental, Clube Internacional de 
Regatas. Neste item apresentaremos duas técnicas diferenciadas de análise de 

cenário: Benchmarking e Análise SWOT, sendo uma complementar à outra. 

A intenção é mapear tudo o que possa vir a ser ameaça, oportunidade, força 

e fraqueza, e a atuação e influência dos concorrentes diretos na cidade de Santos. 

Uma análise de cenário bem executada é primordial, junto aos resultados de 

pesquisas, que serão apresentados em seguida, para uma elaboração definitiva do 

diagnóstico, conferindo realidade e sustentação ao mesmo. 

O diagnóstico, bem como seus dados de base, servirá como argumentos para 

o plano de ações que será apresentado posteriormente, neste projeto experimental. 

 
5.1 Benchmarking 

 

Essencialmente, o Benchmarking constitui-se de análise dos concorrentes, 

exposta em quadro ou tabela, a fim de facilitar a visualização dos serviços que os 

mesmos oferecem. Demonstra-se, também, os serviços oferecidos pelo cliente do 

projeto experimental, no caso o Clube Internacional de Regatas.  

A análise Benchmarking tem por finalidade o fator comparativo. Analisando o 

que o cliente oferece, e cruzando estas informações com o que os concorrentes 

oferecem, é possível diagnosticar onde o cliente possui vantagens e onde possui 

desvantagens.  

Aliada à análise SWOT, é uma excelente ferramenta para esclarecer as 

prioridades a serem trabalhadas, os pontos frágeis, e também os pontos a serem 

enaltecidos. O quadro ou tabela da análise Benchmarking oferece clara visualização e 

entendimento, e é seguido de um relatório, onde as informações apresentam-se 

explanadas com maior profundidade.  
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Quadro 2 – Benchmarking 

BENCHMARKING 

  PORTE  GESTÃO EXISTÊNCIA MODALIDADES ESTRUTURA SITE 

CIR Grande Biênio; 
gestores 

voluntários; 
Conselho 

Deliberativo, 
Comissão 

Fiscal e 
Diretoria 

Executiva. 

116 anos Ballet, Basquete, Canoa 
Havaiana, Futebol de 

salão, Ginástica localizada, 
Hidroginástica, Hóquei, 

Judô, Karatê, Musculação, 
Natação, Pilates, Pilates 

com aparelhos, Polo 
Aquático, Patinação, Solo 

Dance/ Internacional, 
Tênis, Vôlei e Zumba.  

Quadras de tênis cobertas e descobertas, paredão de tênis, 
quadras de tamboréu, campo de futebol de areia, piscina 

semiolímpica, conjunto de piscina social, piscina para bebês, 
parques infantis, sala de TV, mini ginásio, salão de eventos, 
restaurante, lanchonete, duas salas de musculação, salas de 
ginástica, ginásio poliesportivo, ginásio de esportes, galeria 

de artes, sala de troféus, sala para tênis de mesa, sala de 
sinuca, sala para danças, sala para yoga e pilates, berçário, 

sala de recepção, sala de artes, Departamento Médico, 
sanitário acessível, tocas de churrasco, cozinha de grande 

porte, estacionamento para carros, motos e bicicletas, 
vestiários, sanitários, loja de artigos esportivos, temakeria, 

lanchonete, saunas masculina e feminina, salão social sobre 
o deck da piscina social e deck da piscina parcialmente 

coberto.  

www.intersantos.com.
br 

CLUBE DE REGATAS 

VASCO DA GAMA 

Médio a 
Grande 

Triênio; 
Diretoria 

Executiva, 
Conselho 

Deliberativo, 
Comissão 

Fiscal, 
Comissão de 
Inquérito e 
Sindicância, 
Comissão de 

103 anos Canoa havaiana, 
Taekwondo, Dança de 
Salão, Escola de Vôlei 
Bernardinho, Futsal e 

modalidades de ginástica, 
como Kangoo Jump, 

Treinamento Funcional, 
Natação, Localizada, 

Hidroginástica, Pilates, 
Bike e Zumba. 

Piscina para adultos de 25 m com quatro raias, piscina 
infantil, vestiários, quadra poliesportiva, quadra de futebol 
society, academia de ginástica, área multiuso para aulas de 
ginástica, judõ, karatê e yoga, salão de festas climatizado 
com camarim independente e cozinha, elevador, mirante, 

lanchonete, restaurante e estacionamento. 

www.clubevascodagam
a.com.br 
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Obras. 

CLUBE DE REGATAS 

SALDANHA DA GAMA 

Não 
disponível 

Não 
disponível 

111 anos Futebol, Tênis, Sinuca e 
Tranca. 

Bar, lanchonete, espaço para eventos, quadra de tênis e 
quadra de futebol. 

Não há 

  BENCHMARKING 

  CARACTERÍSTICA 
DE MERCADO 

SOCIAL / 
AMBIENTAL 

INSTITUCIONAL / SITE MÍDIAS 
SOCIAIS 

IMPRENSA COMUNICAÇÃO COM 
ASSOCIADOS 

CIR Valorização dos 
esportes náuticos. 

Modalidades 
esportivas nacional 

e 
internacionalmente 

reconhecidas, 
como a patinação. 

Recebe eventos 
esportivos 
nacionais e 

internacionais. 

Não 
disponível 

O site apresenta histórico, localização, os três 
poderes (Comissão Fiscal, Conselho 
Deliberativo e Diretoria Executiva), 

modalidades oferecidas, documentos, 
componentes da infraestrutura, agenda de 
eventos, notícias, galeria multimídia, como 

associar-se e contato (direcionado de acordo 
com a área que deseja ser contatada).  

Facebook, Site O Clube possui uma 
funcionária jornalista 

responsável pela 
publicação de notícias 
referentes ao Clube e 

também eventos a 
serem realizados. Não 
há clipping disponível 

no site. 

Existem duas opções voltadas à 
associados e pessoas que 

pretendem associar-se: uma 
aba específica com 

informações a respeito da 
documentação necessária para 

associar-se e valores, e uma 
aba específica para contatos, 

com direcionamentos focados 
nas respectivas áreas do Clube, 
como Administração, Náutica, 
Conselho Deliberativo, entre 

outros. 
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CLUBE DE REGATAS 

VASCO DA GAMA 

Valorização de 
esportes e 

qualidade de vida. 
Infraestrutura 

nova, moderna e 
diferenciada. Seu 

espaço de eventos 
recebe feiras e 

exposições. 

Não 
disponível  

O site apresenta histórico, informações sobre a 
sede social com fotos (infraestrutura), notícias, 

informações sobre as Diretorias (seus 
membros constituintes), informações sobre 
como associar-se (valores e documentação 

necessária), localização com horário de 
funcionamento de cada serviço isoladamente, 

as modalidades oferecidas de aulas e de 
ginástica, campo para assinatura de Newsletter 
(para que a pessoa que tenha interesse possa 
receber as informações sobre o Clube através 
de e-mail cadastrado), contato separado por 

áreas específicas e tabela de horários das 
modalidades esportivas e atividades de 

ginástica. 

Facebook, 
Instagram, 

Twitter, Site 

Não há clipping 
disponível no site, 

apenas notícias 
postadas pelo próprio 

Clube, de assuntos 
diversificados. 

Existem duas opções voltadas a 
associados e pessoas que 
pretendem associar-se: a 
opção de recebimento de 

Newsletter mediante cadastro 
de endereço de e-mail e o 
contato com as diferentes 
áreas do Clube de forma 

isolada. Na Home existem 
chamadas para associar-se. 

CLUBE DE REGATAS 

SALDANHA DA GAMA 

Oferece serviços e 
modalidades 

esportivas voltadas 
ao público da 

Terceira Idade. Não 
oferece grande 

divulgação. 

Não 
disponível 

O Clube não possui site institucional com 
informações a respeito de modalidades, 

horário de funcionamento ou quaisquer outras 
informações.  

Facebook Não disponível Telefone para contato 
disponível na página do 

Facebook. 

Fonte: Agência Way. 
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5.1.1 Análise comparativa da concorrência 

 
Esta análise baseia-se nas informações colhidas dos sites de cada 

instituição, no período de agosto a setembro de 2014, e apontadas no Quadro 

Benchmarking, do item anterior.  

Apesar de constarem no cenário Santista, excluem-se desta análise os 

clubes Centro Español, Centro Português e Società di Beneficenza Italiana, por não 

contemplarem os mesmos públicos-alvo que os do cliente deste projeto, o Clube 

Internacional de Regatas, tendo em vista sua característica representativa, cujos 

serviços visam unificar a comunidade estrangeira pertencente ao respectivo país, 

com cursos de idioma, dança, culinária e tradições de seus antepassados. Excluem-

se também o Tênis Clube de Santos, Clube XV e o Santos Athletic Club, mais 

conhecido por Clube dos Ingleses, igualmente, por não apresentarem concorrência 

direta.  

São clubes que oferecem modalidades esportivas específicas (como o tênis), 

diferentemente do mote náutico do nosso cliente, e visa uma camada social 

economicamente mais abastada, o que se configura como uma das principais 

distinções em relação ao seu perfil frente aos demais clubes. Seus serviços 

objetivam proporcionar, além da prática de esporte, luxo e status (DAMY; FRANCO; 

SANTOS, 2006).  

Avaliando as considerações acima, apresentamos como concorrência direta, 

presentes nessa análise respaldada na metodologia Benchmarking, o Clube de 

Regatas Vasco da Gama e o Clube de Regatas Saldanha da Gama. Contudo, 

apesar de, à primeira vista, apontarmos ambas as opções de Clubes como 

concorrentes diretos, ao analisarmos suas modalidades, infraestrutura e serviços 

oferecidos, torna-se claro que o Clube de Regatas Saldanha da Gama trabalha 

quase exclusivamente com um público de Terceira Idade, desvencilhando-se do que 

antes fora seu mote: os esportes náuticos.  

Sua divulgação e seu relacionamento com associados e públicos de 

interesse, no que diz respeito a informações institucionais, histórico, modalidades e 

serviços oferecidos, horário de funcionamento, fotos, relacionamento com imprensa, 

mídias sociais e prestação de contas sobre gestão estão completamente defasados, 
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em sua página institucional, que pode ser considerada, inclusive, um cartão de 

visitas a quem busque informações sobre a organização.  

Podemos avaliar, inclusive, como contraditório o fato de que o Clube possua 

apenas uma ferramenta de mídia digital, no caso, o Facebook, para divulgar suas 

informações, tendo como público-alvo e maior frequentador a Terceira Idade.  

Esta avaliação foi possível através da parca informação obtida através da 

página do Facebook, uma vez que a dita instituição não possui site, pois os eventos 

oferecidos constituíam-se essencialmente de bailes dançantes e a modalidade 

esportiva futebol subdivide-se em categorias de 50 e 60 anos As modalidades de 

tranca e sinuca aparecem como únicas alternativas, além do futebol e tênis, 

distantes da realidade de serviços oferecidos por seus concorrentes.  

Podemos avaliar como concorrente direto do Clube cliente deste projeto, 

apontando inclusive como fator agravante a proximidade física, o Clube de Regatas 

Vasco da Gama, que recentemente passou por renovação de suas instalações.  

Considerando as informações comparativas apresentadas no Benchmarking, 

podemos apontar que o Clube oferece infraestrutura mais moderna, no entanto, 

mais enxuta e com espaços menores, se comparado ao primeiro. Igualmente, 

oferece menor quantidade de modalidades esportivas, que continua sendo o foco 

principal do Clube Internacional de Regatas, e não apresenta modalidades de 

destaque e reconhecimento nacional e internacional, como a patinação premiada do 

CIR.  

Entretanto seu espaço de eventos, por exemplo, costuma ser locado para 

exposições, feiras e eventos em geral, o que, em tese, apresenta melhor utilização 

dos mesmos, um revés que o CIR apresenta quando diagnosticado o mau 

aproveitamento de seus salões, devido à má divulgação.  

Ainda sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, identificamos que seu 

relacionamento com os associados e públicos de interesse é mais abrangente, por 

estar presente em diversas mídias sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e 

Site, e também através da assinatura da Newsletter, para recebimento de 

informações sobre o clube através de endereço de e-mail cadastrado. Vale ressaltar 

que não há possibilidade de mensuração e avaliação da periodicidade do envio de 

informações e atualização destas ferramentas, o que não nos permite avaliar sua 

real funcionalidade. 
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Comparando os concorrentes quanto às informações destacadas no 

Benchmarking, considerando o cenário do Clube Internacional de Regatas e seus 

públicos de interesse, podemos afirmar que a concorrência não exerce grande 

bravata por apresentar déficit de infraestrutura e prestação de serviços, quando 

comparada ao CIR.  

Algumas opções podem ser avaliadas como melhorias ao Clube, 

possivelmente sanadas através de indicações no Plano de Ações, posteriormente 

neste Projeto, no entanto consideramos o CIR a opção mais completa no que diz 

respeito a espaços, modalidades esportivas e de ginástica, infraestrutura e 

permanência do mote principal do clube desde sua fundação: os esportes náuticos.  

Contudo, vale destacar uma ressalva no que diz respeito a todos os Clubes 

analisados: a tão atual questão da sustentabilidade e meio ambiente, bem como 

eventos socioambientais não têm o menor destaque sequer nos sites e mídias 

digitais de nenhum dos três Clubes avaliados.  

 

5.2 Análise SWOT 

 
A análise SWOT tem por finalidade mapear os pontos fortes e fracos dentro 

da instituição, e assim facilitar o entendimento daquilo que deve ser melhorado, 

mantido e enaltecido, além das oportunidades e ameaças, que constituem-se de 

fatores internos e externos que exercem influência nas atitudes do cliente. Como já 

citado anteriormente, junto à análise Benchmarking oferece uma completa análise 

dos cenários interno e externo. 

Dentro deste projeto experimental, a finalidade desta análise de cenário é 

mapear as variáveis que possam influenciar as atitudes do cliente, sejam estes 

fatores internos ou externos, e, aliado às pesquisas que serão apresentadas 

posteriormente, oferecer um diagnóstico assertivo e um plano de ação funcional. 

Assim como a análise Benchmarking, a análise SWOT apresenta-se através 

de um quadro ou tabela, inicialmente, para fácil e rápida visualização e 

entendimento, e em seguida apresenta um relatório com as informações cruzadas 

de forma aprofundada. 
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Quadro 3 – Análise SWOT  
FORÇAS FRAQUEZAS 

Principal sede de diversos campeonatos 
esportivos na Baixada Santista 

Má divulgação dos eventos sociais e 
esportivos 

Boa localização Inexistência de plano de comunicação 
organizacional  

Reputação e tradição no âmbito social 
recreativo 

Inexistência de setor específico para a 
comunicação interna e externa 

Estrutura moderna  Não atualização do site e redes sociais 

Bom relacionamento com os associados Baixa procura pelos aluguéis dos salões 

Acompanha inovações no âmbito esportivo Inexistência de eventos voltados ao público 
jovem e aos funcionários 

Diversidade na oferta de modalidades 
esportivas 

Quantidade alta de associados inativos 
Inexistência de um plano de comunicação e 
relacionamento direcionado aos associados 
inativos 

Funcionários antigos e integrados à cultura 
organizacional 

Burocrtatização e lentidão nos trâmites 
internos 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
Promoção de campeonatos internacionais Infraestrutura do concorrente direto Vasco 

da Gama 
Destaque para o debate em torno da 
responsabilidade social e da sustentabilidade 

Infraestrutura das marinas náuticas 

Valorização do esporte e da saúde Presença de condomínios-clube na região 

Envelhecimento da população brasileira, 
fazendo com que o clube torne-se um centro 
de atividades físicas e sociais 

Prática de esportes praianos 

Crescimento da população idosa em Santos Mudança cultural na sociedade quanto às 
opções de atividade de lazer e sociais 

Aumento da população pertencente à classe 
média brasileira 

Novas opções de entretenimento, como 
casas noturnas 

Processo ascendente de integração da 
Região Metropolitana da Baixada Santista 

Crise econômica global e redução de 
despesas por parte dos associados 

Exploração de pré-sal na região Falta de incentivos aos esportes náuticos 

Migração, para a Baixada Santista, de mão 
de obra industrial e portuária 

Inovações tecnológicas e a interferência nas 
atividades sociais 

Fonte: Agência Way. 

5.2.1 Análise aprofundada do ambiente 

 

O desenvolvimento da análise SWOT permite visualizar com maior clareza as 

oportunidades e ameaças a serem explorados e melhorados e os pontos fortes e 

fracos a serem utilizadas a favor ou a serem minimizadas. 
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Sabemos, conforme já citado anteriormente, que o Clube Internacional de 
Regatas possui 116 anos de existência e sua história mescla-se com a história da 

cidade. Esse fator permite que sua tradição e reputação apresentem-se como fator 

de peso no que diz respeito ao quadro de associados, uma vez que uma 

organização de tradição costuma transparecer maior confiabilidade e solidez. Sua 

localização é um ponto a favor, por estar em área de fácil acesso por meio de 

transporte público e por se situar numa região considerada nobre na cidade, além da 

proximidade com o mar, imprescindível para esportes náuticos.  

Por ter possuído o primeiro ginásio poliesportivo da cidade e por oferecer 

estrutura completa para tal, o clube sediou e ainda sedia competições nacionais e 

internacionais de diferentes segmentos esportivos. O Clube Internacional de 
Regatas possui amplas instalações e oferece toda a estrutura necessária para a 

prática de esportes e encontros sociais. Sua estrutura moderna e constantemente 

aprimorada é um fator positivo.  

Ainda abordando aspectos positivos, podemos considerar como oportunidade 

para o cliente a proximidade de eventos esportivos de repercussão global e o foco 

para esportes que o momento proporciona, fato que, somado à experiência em 

receber campeonatos esportivos nacionais e internacionais de grande porte, 

apresenta possibilidade de promoção de eventos internacionais em voga.  

A valorização do esporte e da saúde também se torna uma pauta, assim como 

quaisquer assuntos correlatos com os eventos esportivos atuais ocorrendo em 

território nacional. Outro assunto recorrente é a sustentabilidade, fator que está 

relacionado ao clube, uma vez que suas instalações estão nas proximidades do mar, 

na Ponta da Praia, e o mote principal do clube é a prática de atividades esportivas 

náuticas. O relacionamento com seu arredor e a minimização de impactos é tema de 

responsabilidade social. 

Economicamente, a exploração de petróleo na área de pré-sal é um dos 

responsáveis pela movimentação e geração de empregos e oportunidades, bem 

como migração de mão de obra específica e qualificada (LISBOA; LUZ, 2012) não 

somente para este setor, mas para o segmento portuário. Obras recentes 

viabilizando fluidez na integração das cidades que compõem a Baixada Santista, 

como a recente entrega do Anel Viário de Cubatão e a terceira faixa da Rodovia 

Cônego Domenico Rangoni (ARTESP, 2014), a implantação do Veículo Leve sobre 
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Trilhos (VLT) e investimentos do Governo do Estado em obras rodoviária na 

Baixada Santista (REPORTAGEM, 2014) também promovem maior circulação na 

cidade. Todos estes fatores possibilitam o aumento na quantidade de potenciais 

associados, que tenham possibilidades financeiras de custear as taxas de 

mensalidade do clube.  

Ainda no âmbito econômico, a estabilidade das finanças no território nacional, 

as políticas governamentais e a concessão de créditos possibilitou uma melhoria na 

qualidade de vida e potencial de consumo dos cidadãos, elevando uma 

porcentagem de brasileiros para a classe média. Bacoccina e Nicacio (2013) e 

Cândido (2012) disponibilizam matérias que confirmam a informação, ao citar a 

chamada “nova classe média”, decorrente de população emergente, concessão de 

crédito e desejos de consumo. Esta realidade nacional impacta também na cidade 

de Santos e em sua economia. 

Outro fator relevante é a questão demográfica do município. Índices indicam 

que há um aumento da população idosa, e a cidade, especificamente, é reconhecida 

pela sua grande quantidade de pessoas na Terceira Idade (IBGE, 2012) Pessoas 

nesta faixa etária costumam preservar hábitos sociais, como a frequência a bailes, 

como os antigos eventos promovidos pelos clubes sociorrecreativos, bem como os 

espaços e equipamentos de saúde. 

Entre os aspectos negativos que devem ser estudados, analisados e 

melhorados, está a má divulgação dos seus eventos. O clube promove eventos 

esportivos e sociais, no entanto, não promove divulgação adequada o que minimiza 

o alcance e o conhecimento acerca do evento e oferece baixa demanda de retorno.  

Os eventos poderiam ser uma interessante fonte de arrecadação, se melhor 

utilizados. Ainda acerca da falta de visibilidade do cliente, a inexistência de setor de 

comunicação específico e, consequentemente, a inexistência de plano de 

comunicação implica amadorismo nesta área tão essencial para o bom 

funcionamento do clube.  

Um plano estratégico de comunicação pode aumentar a visibilidade do clube 

e, por conseguinte, angariar mais sócios. A descentralização da comunicação do 

clube torna-a despadronizada, o que dificulta a identificação visual, e uma das 

consequências negativas é a não atualização das redes sociais, o que se apresenta 

como um fator desestimulante em tempos de inovações tecnológicas. Por não haver 
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correta divulgação dos eventos e nem canais eficientes de comunicação também 

não há uma procura regular dos salões de eventos para locação, o que se 

apresenta, igualmente, como desperdício de uma ótima fonte de arrecadação. 

Economicamente, o clube possui uma taxa de mensalidade relativamente alta 

e isso pode constituir-se como um fator negativo, quando existem outras opções 

oferecendo alguns serviços semelhantes, como veremos adiante. A quantidade de 

associados inativos também se apresenta como fator de revés. Por fim a falta de 

programação voltada ao público jovem mantém esta faixa etária afastada, fato que 

poderia ser modificado através de outra postura estratégica.  

Apesar de contar com localização positiva, o clube encontra-se a alguns 

metros de seu concorrente direto, o Clube Vasco da Gama, que possui instalações 

modernas, após passar por reforma completa recentemente, e serviços 

semelhantes. As marinas náuticas também constituem ameaça por apresentarem 

instalações completas e modernas. 

Com o aumento da renda da população, ocorre também a especulação 

imobiliária (VAZQUEZ, 2013) e a inauguração de diversos empreendimentos de alto 

padrão, chamados condomínios-clube, por contarem com serviços semelhantes 

como sauna, piscina e academia de ginástica dentro do próprio empreendimento, 

com o conforto da proximidade e a segurança do lar. Casas noturnas e outras 

opções de lazer também apresentam ameaça por oferecem alternativas 

semelhantes aos eventos sociais promovidos pelo clube.  

No entanto, a busca por alternativas diferenciadas de lazer está relacionada a 

mudança de hábitos e costumes da sociedade no que diz respeito ao 

entretenimento, com novas opções de espaço, de música, de vestimenta, entre 

outros fatores.  

Aliás, desde a mudança do foco comercial e residencial da cidade, do centro 

para a praia, a prática de esportes praianos constitui-se como ameaça para o clube, 

que oferece suas instalações igualmente para a prática de esportes náuticos. No 

entanto, a falta de incentivos neste segmento esportivo também apresenta-se como 

barreira para seu desenvolvimento.  
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6 PESQUISAS DE OPINIÃO 
 

Com a finalidade de aprofundar-se nos aspectos frágeis e nos pontos fortes 

do Clube Internacional de Regatas e cruzar informações com as obtidas por meio 

da análise do cenário, a Agência Way realizou pesquisas quantitativa e qualitativa, 

com os diversos grupos de funcionários do CIR – operacionais, administrativos, 

terceirizados – e também como os seus associados, além de entrevistas em 

profundidade com funcionários-chave.  

A estratégia adotada, para todos esses grupos, foi a abordagem presencial, 

utilizando formulários com questões abertas e fechadas, e roteiros para o 

desenvolvimento das entrevistas em profundidade. O encontro físico, nas 

dependências do CIR, foi estimulado para complementar as informações obtidas 

através da observação do clima e da postura do entrevistado. Em geral, as 

abordagens duravam em torno de quinze minutos, nos locais onde cada funcionário 

executava suas funções laborais. 

Para a devida coleta de dados para as pesquisas foram utilizados quatro 

questionários diferentes: um especificamente para cada modalidade de funcionários 

supracitados, ou seja, operacionais, administrativos, terceirizados, e outro para os 

associados do Clube. Esse direcionamento possibilitou formular questões pontuais 

para cada grupo, além da utilização de linguagem apropriada para o público a ser 

entrevistado, evitando perguntas sem clareza ou demasiadamente genéricas. Os 

questionários e roteiros utilizados estão dispostos nos Apêndices A a F deste 

projeto. 

 

6.1 Projeto de pesquisa – funcionários operacionais 

 

6.1.1 Problema de pesquisa 
 
Os funcionários estão satisfeitos e motivados com as condições de trabalho 

oferecidas e com o clima organizacional?  

 

6.1.2 Justificativas 

 

P
es

q
u

is
a 



107 

 

 

Com os dados técnicos disponíveis por meio das entrevistas em 

profundidade, as entrevistas com os funcionários operacionais surgem com a 

finalidade de cruzar informações, e mapear como os problemas comunicacionais 

afetam este público.  

Sendo assim, confeccionamos os questionários voltados aos públicos que 

vivenciam a realidade da instituição diariamente, e que estão suscetíveis ao seu 

clima organizacional. 

 

6.1.3 Públicos 

 

A presente pesquisa dar-se-á com os públicos internos do Clube 
Internacional de Regatas, essencialmente seus funcionários operacionais.  

 

6.1.4 Objetivos de pesquisa 

 
6.1.4.1 Geral 

 

Analisar a percepção dos funcionários operacionais no que tange à 

comunicação interna, contemplando tanto a funcionalidade das ferramentas 

institucionais quanto os relacionamentos processados no clima organizacional do 

Clube Internacional de Regatas. 

 
6.1.4.2 Específicos 

 
 Acompanhar o feedback dos funcionários operacionais a 

respeito do tratamento e da infraestrutura concedidos pela instituição; 
  Analisar, pelo prisma destes funcionários, a eficácia da 

comunicação interna e suas ferramentas; 
 Averiguar como os relacionamentos e o clima organizacional 

interferem na motivação destes funcionários. 
 
6.1.4.3 Hipóteses 
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 Os funcionários encontram dificuldades para dialogar sobre 

eventuais reclamações, sugestões e elogios, e, consequentemente, 

encontram dificuldades em terem suas demandas devidamente avaliadas ou 

atendidas; 

 Os funcionários estão insatisfeitos com o modo como se 

processa a comunicação interna, por apresentarem dificuldades em receber 

as informações devidamente; 

 Os funcionários estão descontentes quanto a salários, 

benefícios, carga horária e condições de trabalho, situação que impacta 

diretamente nos relacionamentos entre a instituição e esse público; 

 Os funcionários estão insatisfeitos com a infraestrutura oferecida 

a eles e o ambiente de trabalho; 

 Os funcionários estão insatisfeitos com o tratamento recebido e 

o relacionamento do Clube com seus familiares; 

 

6.1.5 Relatório 

 
Para avaliar o clima organizacional, bem como as necessidades 

comunicacionais mais urgentes deste público especificamente, realizamos uma 

pesquisa quantitativa de forma presencial, com a finalidade, na medida do possível, 

de analisar o comportamento e o clima a partir da observação. As perguntas do 

questionário visavam atender a três frentes: avaliar os relacionamentos, o clima 

organizacional e a comunicação internos, para que a Agência Way estruture um 

plano de comunicação com base nesses pontos, de forma articulada.  

A amostra utilizada classifica-se por probabilística estratificada, totalizando 

30% de um universo que consiste em 100 funcionários operacionais, isto é, 30 

pessoas.  

A pesquisa foi realizada no período de quatro semanas, de 11 de agosto a 5 

de setembro de 2014, dentro do Clube Internacional de Regatas, em períodos 

diversificados, sem que houvesse supervisão de algum responsável pelo setor. 

Do universo pesquisado, apenas 21% são do sexo feminino e 79% compõem 

a maioria masculina. A maioria dos funcionários encontra-se entre a faixa de 20 a 50 
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anos, havendo uma minoria de 51 a 70 anos. Ao efetuarmos um cálculo de média de 

idade dos funcionários chegamos a 32 anos. 

Quanto ao tempo de prestação de serviço, apenas cinco dos entrevistados 

estão na CIR há menos de um ano; a maioria encontra-se entre 16 a 20 anos de 

atividade, seguidos por 21 a 25 anos e, com uma quantidade empatada, de 1 a 15 

anos de atuação nesta instituição. Com esses dados identificamos que há baixa 

rotatividade de funcionários e alta estabilidade e estagnação na mesma função.  

Pudemos notar, inclusive, que diversos funcionários tiveram o CIR como seu 

primeiro empregador, considerando sua idade e seu tempo de prestação de serviço. 

Outro dado relevante, obtido por meio da pesquisa, foi quanto ao ingresso ao quadro 

de funcionários: observamos que a maioria dos funcionários mantém 

relacionamentos fora do ambiente de trabalho, e isso pode ser reforçado com o 

resultado de 91% das contratações por meio de indicação, a maioria. Os demais 

funcionários informaram terem sido contratados por meio de entrega de currículo.  

Apenas alguns tópicos serão expostos e analisados neste relatório, apurados 

de acordo com a sua relevância aos propósitos do plano de ações, a ser 

apresentado pela Agência Way. 

 

6.1.5.1 Estrutura 

 
Para abordarmos a questão da estrutura oferecida para que os funcionários 

desempenhem suas atividades (Questão 7, item a), elaboramos questões de escala, 

com nota gradual de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 excelente, abrangendo vários 

aspectos relacionados ao tema. Dos resultados, obtivemos: 

 

a) Espaços específicos para convivência/interação dos funcionários 
 

Gráfico 1 – Espaço para funcionários 

 

 

 
 
 

1  9% 

2  17% 

3  21% 
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No que tange ao convívio dos funcionários e os espaços reservados para os 

momentos de interação, a maioria (32%) dos entrevistados respondeu de forma 

positiva, conferindo nota máxima. Empatadas em segundo lugar ficaram as 

classificações muito bom e mediano, com 21% cada. A opção muito ruim obteve 

17% das classificações, o que não deixa de ser expressivo, restando apenas 9% 

com avaliação péssima. Somando os resultados representativos das escalas 4 e 5, 

as mais altas indicações, chega-se a uma porcentagem de 53% de respostas, pouco 

mais da metade das avaliações. 

Contudo, vale ressaltar que alguns funcionários não visualizavam, de 

prontidão, uma possível melhoria nas instalações. Mas, conversando com seus 

colegas de trabalho, surgiam diversas opções de melhorias a serem efetuadas. 

Muitos dos entrevistados estavam próximos a colegas quando abordados, 

considerando que foram entrevistados em seu horário laboral, em momentos de 

pausa nas atividades em exercício, e conversavam com os mesmos para 

esclarecimentos e troca de ideias. 

Os gráficos apontam exclusivamente as informações coletadas em papel, 

contudo o relatório pode apresentar estas pequenas observações, possíveis devido 

ao método de entrevista presencial, cuja intenção era exatamente perceber o clima, 

as tensões e os comentários “extraoficiais”. Assim sendo, consideramos 

parcialmente assertiva a hipótese de que os funcionários estão insatisfeitos com a 

infraestrutura oferecida a eles. 

Quando questionados sobre a possibilidade de utilizarem as instalações do 

CIR para lazer 67% respondeu que nunca poderia utilizar essas áreas, seguidos de 

18% que informaram poder usar esporadicamente. 

 
b) Carga horária de trabalho 
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Gráfico 2 – Carga horária de trabalho 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

Entre as abordagens desta temática (Questão 7, item f), a carga horária foi a 

que apresentou menor recorrência de classificações negativas. A pior avaliação 

recebida foi de uma minoria de 9%, como mediana (nota 3). A maioria classificou 

como muito bom (52%), seguida de excelente (30%).  

Observamos que, quanto a esta questão, não houve reclamações e/ou 

comentários negativos, contudo, a questão das folgas foi citada como uma melhoria 

a ser implantada. Em alguns setores operacionais a escala de trabalho é de 6 x 1, 

com uma folga ao domingo a cada 6 finais de semana, o que, de acordo com os 

próprios funcionários, acaba por desmotivá-los. 

 
c) Salários, benefícios e bonificações 
 

Gráfico 3 – Salários, benefícios e bonificações 
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Sabemos que a questão salarial pode refletir, objetivamente, uma realidade, 

uma situação, no entanto, a intenção era mapear se, neste aspecto, o CIR encontra-

se compatível com o mercado, sob o prisma desta classe de funcionários, e se essa 

variável apresenta-se como um ponto positivo, que pode contribuir com o 

entrosamento da equipe em relação à organização.  

A maioria dos entrevistados (35%) concedeu nota mediana (nota 3) aos 

valores salariais pagos a suas funções. Empatados com a mesma porcentagem 

(19%) estão as avaliações excelente, muito bom e muito ruim. Apenas a minoria 

(8%) avaliou como péssimo. Contudo, somando as classificações medianas, com as 

classificações ruins e péssimas, obtém-se um dado significativo: mais da metade 

dos funcionários (73%) não vê de forma positiva o salário que recebem, o que pode 

impactar na forma como desempenham suas funções e na sua disposição para o 

relacionamento com a empresa. Podemos analisar, cruzando as informações 

obtidas por meio das entrevistas desenvolvidas com a assessora e com a auxiliar 

administrativa, como demonstraremos adiante, que os benefícios concedidos 

àqueles que apresentam amizade e afinidade com a gestão vigente não alcançam 

essa classe de funcionários. 

Logo, avaliamos estes dados como confirmação da hipótese de que os 

funcionários estão descontentes quanto a salários, benefícios e condições de 

trabalho 

 

d) Equipamentos e materiais de trabalho 
 

Gráfico 4 –Equipamentos e materiais de trabalho 
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Enquanto aplicamos os questionários também observamos este aspecto 

como um dos mais negativos. A linguagem corporal da maioria dos entrevistados 

demonstrava sua insatisfação. Assim sendo, a maioria (32%) avaliou como muito 

ruim (nota 2), seguida de 25% de avaliações medianas (nota 3) e 22% de avaliações 

péssimas (nota 1). Apenas a minoria dos respondentes, totalizando 8%, avaliou 

como excelente.  

A principal reclamação dos entrevistados era sobre as condições dos 

equipamentos, ou demasiadamente antigos e desatualizados, ou escassos. Uma 

grande parte dos entrevistados satisfeitos com o material de trabalho possui e 

trabalha com seus equipamentos próprios, o que vale ressaltar, pois não se trata de 

equipamentos fornecidos pela empresa. 

 

e) Uniformes 
 

Gráfico 5 – Uniformes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A uniformização dos funcionários é outro item em que observamos grande 

insatisfação (Questão 7, item i). A maioria dos entrevistados (44%) considerou como 

péssimos (nota 1) os uniformes oferecidos pela empresa, por estarem incomodados 

em relação ao tecido (queixam-se de que o tecido é grosso, pesado e quente) e à 

parca quantidade oferecida. Logo em seguida, mas com uma boa margem de 

diferença, 22% avaliaram como mediano (nota 3) e 16% avaliaram como muito ruim. 

Das respostas positivas, 10% consideraram como excelente (nota 5) e 8% como 

muito bom (nota 4). 
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As insatisfações variavam entre não haver uniformes disponíveis nos 

tamanhos devidos, obrigando os funcionários a trabalharem de forma adaptada, com 

uniformes maiores ou menores; desconforto e despadronização, uma vez que cada 

funcionário possui um modelo diferenciado de uniforme, sem que haja intenção 

específica com a diferenciação. Esta mesma questão será comentada pela 

assessora, adiante, ao referir-se aos benefícios concedidos a quem mantém laços 

de amizade e afinidade com a gestão vigente. Novamente, a esta classe de 

funcionários não se aplica. 

 

6.1.5.2 Relacionamentos e clima organizacional 

 
Iniciamos as abordagens desta temática referindo-nos à qualidade do 

ambiente de trabalho.  Dos resultados, obtivemos: 
 

Gráfico 6 – Ambiente de trabalho 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
A maioria dos entrevistados (36%) avaliou como muito bom (nota 4) o 

ambiente de trabalho, seguida de excelente (nota 5), estimativas que totalizam, 

justas, 63% das respostas. De todos os entrevistados, 24% avaliaram como 

mediana (nota 3) e apenas 6% avaliaram como péssima (nota 1).  

Estes dados confrontam e negam a hipótese de que os funcionários estão 

insatisfeitos com o ambiente de trabalho 
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Gráfico 7 – Relacionamentos e clima organizacional 

Você gosta de trabalhar no CIR? 

 

 

 

 

Fonte: Agência Way 

 

Ao serem questionados sobre sua relação com o CIR e se gostam de 

trabalhar no Clube, 91% das respostas foram afirmativas. No entanto, as 

justificativas mesclam-se entre a “falta de cobranças” (13%), “ganhar bem 

trabalhando pouco” (9%) e efetivamente considerar o “trabalho digno” (28%), o “local 

bom” (25%) e “gostar do que faz” (25%). Isso pode ser alarmante quanto ao clima 

organizacional, pois apesar da maioria apresentar satisfação com a função exercida, 

os motivos não são necessariamente por gostarem do ambiente de trabalho, por 

sentirem-se respeitados e representados, entre outros fatores que implicam uma boa 

gestão e zelo por um clima organizacional positivo.  

Entre as sugestões de melhorias expostas pelos funcionários, por exemplo, 

para a questão dos relacionamentos, estão as reuniões dos funcionários com as 

diretorias e entre os setores. Esses dados encontram-se de acordo com as 

observações de departamentalização e isolamento entre os setores. 

Gráfico 8 – Clima organizacional e motivação 

Você tem orgulho de trabalhar no CIR? 
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Ter orgulho de trabalhar em uma instituição também é um fator decisivo no 

que tange à qualidade do clima organizacional. Este item foi questionado aos 

funcionários e a resposta foi 75% afirmativa. Apesar de ainda ser maioria, a 

afirmativa aqui apresenta uma queda quando comparada com o fator gostar de 

trabalhar no CIR. Apenas 8% responderam negativamente, no entanto 17%, uma 

quantia expressiva, respondeu parcialmente.  

As justificativas são variadas, pois esta era uma questão aberta, mas 

apresentam-se respostas igualmente mistas, como: “gostar do que faz”, “ter o CIR 

como parte da história de vida”, e “a boa reputação do Clube”. Contudo as negativas 

foram contundentes, como: “preferir um emprego com melhores condições de 

trabalho”, “falta de opção” ou ainda “perdeu o orgulho que tinha de trabalhar com o 

CIR devido a frustrações e decepções de não ser devidamente ouvido(a)”. Esses 

dados servem como reforço à hipótese de que as questões de relacionamentos e 

clima organizacional seriam um ponto fraco, e necessitariam de cuidados 

específicos, conforme, inclusive, citado nas entrevistas em profundidade com a 

assessora e a auxiliar administrativa, como veremos posteriormente. 

Os pesquisados foram questionados também sobre o relacionamento entre os 

próprios funcionários, união e trabalho em equipe. Destas abordagens seguem os 

gráficos: 
 

Gráfico 9 – Relacionamentos entre funcionários 

 

 

 
 
 
 

 
 

Considerando as condições de valores da escala, observamos que 

aproximadamente um terço dos funcionários considera o relacionamento entre 

funcionários excelente, pontuando-o com a nota máxima. Isso pode ser um indicador 
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de que outros problemas comunicacionais possam estar ocasionando o clima 

organizacional tenso e negativo.  

As notas satisfatórias e medianas – 3 e 4 – encontram-se com pouca margem 

de diferença da maioria, com 23% e 26% respectivamente. Apenas uma minoria de 

9% avaliou o relacionamento entre funcionários como péssimo (nota 1) e 13% 

avaliou como muito ruim (nota 2). Contudo, somando-se as porcentagens dos que 

atribuíram as três piores notas, de 1 a 3, têm-se cerca de metade dos funcionários, 

em termos relativos, insatisfeitos com os relacionamentos tecidos no ambiente 

interno do CIR. 
 

Gráfico 10 – União e trabalho em equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda na questão relacionamento entre funcionários, focamos o trabalho em 

equipe e a união para o bom desenvolvimento do trabalho, e obtivemos como 

maioria das respostas (45%) “às vezes”, referente à união na categoria. 

Consideramos estar de acordo com os resultados do gráfico anterior, segundo o 

qual, com pequena margem de diferença, as avaliações positivas predominam (da 

mediana à excelente), entretanto as avaliações negativas permanecem de forma 

expressiva (somando 22% entre péssima e muito ruim). O cruzamento destes dados 

com outras informações relevantes da pesquisa permitirá apresentar, no diagnóstico, 

um mapeamento eficaz e bem direcionado dos problemas internos da instituição. 

Abordamos na pesquisa, também, a questão das festividades e 

confraternizações oferecidas aos funcionários, com o intuito de analisar seu grau 

satisfação e possíveis sugestões (Questão 7, item d).  
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Gráfico 11 – Festas e confraternizações para funcionários 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta abordagem, a respeito das confraternizações para funcionários, 

apresentou resultados importantes. A maioria dos respondentes classificou-as como 

excelente (43%), seguida das avaliações muito boas (25%) e medianas (19%). As 

classificações negativas apareceram em minoria, sendo 8% como péssimas e 5% 

como muito ruins. Contudo, importante ressaltar alguns comentários que serviram 

como justificativa para a nota negativa: “as festas para funcionários são excelentes, 

no entanto não me interessam, pois não posso trazer minha família”, entre outros 

comentários semelhantes. Este posicionamento vai ao encontro, exatamente, com a 

próxima abordagem. 

 
Gráfico 12 – Relacionamento empresa x familiares 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contrariando algumas das questões anteriores, cujas respostas eram, em 

sua maioria, positivas, com avaliações entre excelente e muito bom, a questão do 
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relacionamento com os familiares dos funcionários e a empresa (Questão 7, item e) 

apresentou parecer bastante negativo: a maioria (54%) avaliou como péssimo, 

justamente sob argumentos de que não há nenhum tipo de envolvimento dos seus 

familiares como Clube e vice e versa. De todos os entrevistados, 17% classificaram 

como mediana, seguidos de 12% que avaliou, contrastantemente como excelente. 

Não tão distante 11% classificaram como muito ruim, enquanto a minoria, 6% 

avaliou como muito bom.  

O resultado aponta de forma assertiva a hipótese de que os funcionários 

estão insatisfeitos com o tratamento recebido e o relacionamento do Clube com seus 

familiares 

 

6.1.5.3 Comunicação 

 
No que tange à comunicação e gestão de pessoal (questão 3), quando 

questionados, 91% dos funcionários afirmaram não ter passado por nenhuma 

técnica de integração e/ou treinamento ao ingressar ao quadro de funcionários. A 

minoria restante informou treinamentos e recomendações logo no início de sua 

prestação de serviço, contudo a integração foi uma negativa unânime.  

Quando questionados sobre treinamentos de reciclagem e aprimoramento 

frequentes, visando oferecer melhorias pessoais e profissionais ao funcionário e o 

aumento da produtividade, 79% informaram não participar de nenhum tipo de 

treinamento ou workshop. Os demais informaram participar, anualmente, do 

treinamento de Brigada de incêndio, o qual não poderia ser classificado 

especificamente como reciclagem ou aprimoramento profissional, propriamente. 

Avaliamos que, apesar da auxiliar administrativa afirmar acreditar no potencial de 

cursos, workshops, treinamentos e reciclagens, nada foi aplicado ao longo do tempo. 

Abordamos, também, a questão da comunicação interna e como ela se 

processa. Dos resultados sobre como os funcionários tomam conhecimento das 

novas normas, festividades e comunicados em geral (questão 8), identificamos os 

seguintes resultados: 
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 Gráfico 13 – Comunicação interna  

 

 

 

A maioria dos entrevistados (35%) utiliza-se dos murais dedicados aos 

funcionários como forma de tomar conhecimento a respeito dos comunicados. Em 

seguida há a conversa com os superiores (32%).  

Quando questionados os funcionários informaram não haver reuniões formais, 

apenas conversas individuais para esclarecimentos e atualização das informações. 

Outro método utilizado (25%) é a conversa informal com outros funcionários, a 

respeito das novas informações e comunicados, o que pode ser perigoso para a 

eficácia da transmissão da mensagem, uma vez que a mesma pode ser distorcida 

ao ser repassada. Por último (8%) está o alto-falante interno, que funciona como 

uma espécie de “rádio”, transmitindo recados por meio de caixas espalhadas em 

pontos estratégicos do Clube.  

Importante ressaltar que, não há nenhuma porcentagem dedicada aos e-mails 

como forma de comunicação interna. Isso aponta de modo afirmativo a hipótese de 

que os funcionários estão insatisfeitos com o modo como se dá a comunicação 

interna, e não estão recebendo as informações devidamente. 

Quando questionados sobre como gostariam de receber estas informações, a 

maioria dos entrevistados (36%) informou que preferiria uma reunião formal com os 

superiores e os demais funcionários do setor. Em seguida 21% gostariam de receber 

informativos com as notícias e novidades pertinentes ao setor e 18% consideraram 

mensagens no holerite como uma boa solução para estar a par das informações do 

CIR. 
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Outro tópico abordado dentro da temática comunicação foram os canais de 

comunicação. Os entrevistados foram questionados sobre o contato com o CIR, se 

já haviam procurado ajuda ou algum canal para reclamar, sugerir, elogiar, entre 

outros.  

 
Gráfico 14 – Contato com canais de comunicação 

  

  

 

 

 

 

 

A maioria dos entrevistados (70%) respondeu negativamente, enquanto 30% 

responderam positivamente. A única opção citada como meio para esta 

comunicação foi pessoalmente (24%). Quando questionados quanto ao feedback 

por meio deste canal, a maioria dos entrevistados (65%) informou não ter obtido 

resposta ou ter seu problema / reclamação / sugestão atendido. As opções às vezes 

(19%) e sim (16%) apareceram em seguida, com pequena margem de diferença. No 

entanto a maioria das respostas negativas aponta para uma falha crucial no sistema 

de comunicação interna.  

Como opção para melhoria, sugerida pelos próprios funcionários, encontra-se 

o melhoramento do canal de comunicação interno, pois uma reclamação 

contundente observada por meio desta pesquisa foi a de que os funcionários 

sentem-se ignorados. 

Abordamos, também, na pesquisa, a questão do respaldo dos superiores às 

demandas dos funcionários operacionais. Dentre todos os funcionários 

entrevistados, 79% afirmaram saber quem contatar em casos de dúvidas ou 

dificuldades. No entanto, a maioria, 36% informou não ser atendido com frequência, 

contra 30% que informou ser atendido de prontidão. O distanciamento da diretoria 

com estes funcionários torna-se evidente quando questionados se conheciam os 

atuais diretores: 58% afirmou desconhecer a diretoria completa.  
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Este pode ser considerado com um fator importante, pois reforça a tese de 

que essa classe de funcionários não se beneficia da proximidade com a gestão 

vigente. A maioria (66%) afirmou conhecer a qual diretoria pertence o seu setor, 

apesar de 45% afirmaram que nem sempre podem contar com o diretor do setor. 

Quando questionados (Questão 20) sobre liberdade para expressar opiniões 

e necessidades ao respectivo diretor, a maioria dos entrevistados (47%) respondeu 

positivamente, seguida com uma pequena margem de diferença dos funcionários 

que reponderam negativamente (44%). Sobre as reuniões com a diretoria, 88% 

afirmou não haver nenhum tipo de reunião formal, enquanto 61% afirmou que 

gostaria que houvesse.  

Assim, concluímos que se afirma a hipótese de que os funcionários não têm 

abertura para dialogar sobre eventuais reclamações, sugestões e elogios, e, 

consequentemente, não têm suas demandas devidamente avaliadas ou atendidas, 

além de também não possuírem autonomia para resolução de pequenas 

ocorrências. 

 

6.2 Projeto de pesquisa – funcionários administrativos 

 

6.2.1 Problema de pesquisa 

 
Os funcionários estão satisfeitos e motivados com as condições de trabalho 

oferecidas e com o clima organizacional?  

 

6.2.2 Justificativas 

 
Somadas aos dados técnicos disponíveis, por meio das entrevistas anteriores, 

as entrevistas com os funcionários administrativos surgem com a finalidade de 

analisar nível de especificação, fluidez na comunicação, agilidade nos processos e 

burocracia. 

Sendo assim, confeccionamos os questionários voltados aos públicos que 

conduzem a parte administrativa da instituição diariamente e que estão suscetíveis 

ao seu clima organizacional. Os questionários foram confeccionados de forma 

diferenciada, para tratar com cada público especificamente, respeitando o 
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entendimento da pesquisa, as atividades laborais, e o cenário diferenciado de cada 

área.  

 

6.2.3 Públicos 

 

A presente pesquisa dar-se-á com os públicos internos do Clube 
Internacional de Regatas, essencialmente seus funcionários administrativos.  

 
6.2.4 Objetivos de pesquisa 

 
6.2.4.1 Geral 

 

Mapear a percepção, pelo prisma destes funcionários, quanto ao clima e 

cultura organizacional do Clube Internacional de Regatas, no que tange à 

comunicação e seus processos. 

 
6.2.4.2 Específicos 

 

 Analisar o funcionamento e a eficácia das técnicas de 

comunicação interna; 
 Compreender o funcionamento dos processos comunicacionais 

e mapear o grau de especialização do setor; 
 Averiguar como o clima organizacional interfere na produtividade 

desta área. 
 

6.2.4.3 Hipóteses 

 
  Os funcionários estão acomodados com a segurança e 

estabilidade de seus cargos; 

  A desorganização administrativa é oriunda de mão de obra não 

especializada; 

  A possível falta de mão de obra especializada é ocasionada por 

contratações exclusivamente por indicações; 
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  O arcaísmo e amadorismo administrativo e cultural do Clube 

estão relacionados com a falta de treinamentos e reciclagem de seus 

funcionários; 

 

6.2.5 Relatório 

 

Para avaliar o clima organizacional, bem como as necessidades mais 

urgentes deste público especificamente, realizamos uma pesquisa quantitativa de 

forma presencial, com a finalidade, inclusive, de analisar, sempre que possível o 

comportamento e o clima a partir da observação. As perguntas do questionário 

visavam atender a três frentes: avaliar os relacionamentos, o clima organizacional e 

a comunicação internos. 

A amostra utilizada classifica-se por probabilística estratificada e o universo 

consiste em 26 funcionários administrativos. Para a amostra utilizamos uma margem 

mínima de 30%, aumentando sempre que houvesse necessidade, a fim de 

estabelecer dez questionários como quantidade mínima para cada público. Sendo 

assim, foram entrevistados 10 funcionários administrativos (aproximadamente 39% 

do universo).  

A pesquisa foi realizada no período de quatro semanas, de 11 de agosto a 5 

de setembro de 2014, dentro do Clube Internacional de Regatas, em períodos 

diversificados, sem que houvesse supervisão de algum responsável pelo setor. 

Contrariando a maioria dos funcionários operacionais, do universo 

pesquisado, apenas 36% são do sexo masculino e 64% compõem a maioria 

feminina. A maioria dos funcionários encontra-se entre a faixa de 31 a 40 anos, 

seguidos, por empate, de 20 a 30 anos, havendo uma minoria maior de 60 anos. Ao 

efetuarmos um cálculo de média de idade dos funcionários alcançamos 40 anos.  

Quanto ao tempo de prestação de serviço, apenas dois dos entrevistados 

estão na CIR há menos de um ano; a maioria encontra-se entre 11 a 20 anos de 

atividade, seguidos por 1 a 10 anos de atuação nesta instituição. A partir destes 

dados é possível identificar que há baixa rotatividade de funcionários e, 

consequentemente, alta estabilidade e estagnação na mesma função. Esses dados 

confirmar a hipótese de que os funcionários estão acomodados com a segurança e 

estabilidade de seus cargos 
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Aqui também é possível avaliar o CIR como empregador de início de carreira, 

pois, considerando idade e tempo de prestação de serviço, conclui-se que a faixa 

etária na contratação é de aproximadamente 20 anos. No que tange à formação, 

45% dos entrevistados informaram ter ensino superior completo, seguido de 36% 

que afirmaram tem ensino médio completo. Empatados com 9% estão os graus de 

nível superior incompleto ou cursando e ensino fundamental. Quanto à hipótese de 

que a desorganização administrativa seja oriunda de mão de obra não 

especializada, deve-se considerá-la equivocada; no entanto a margem de diferença 

não é assim tão contrastante com a quantidade de funcionários sem especialização. 

Neste setor o índice de funcionários contratados por indicação cai, mas ainda 

mantém-se como maioria, com 64%, seguidos de 27% que informaram ter sido 

admitidos por outros meios, sem que houvesse especificação de quais. Apenas 9% 

informou ter sido contratado por meio de classificados e anúncios de vaga. 

Efetuando cruzamento de dados com a questão anterior, os índices apontam 

positivamente a hipótese de que a possível falta de mão de obra especializada é 

ocasionada por contratações exclusivamente por indicações.  

Contudo, a maioria (73%) continua a enfatizar não haver passado por 

treinamento ou integração ao adentrar o quadro de funcionários do CIR, e 82% 

afirmou não passar por nenhum tipo de reciclagem ou cursos para novos 

aprendizados. Constata-se, dessa forma, assertiva a hipótese que arcaísmo e 

amadorismo administrativo e cultural do Clube estão relacionados com a falta de 

treinamentos e reciclagem de seus funcionários. 

 

6.2.5.1 Estrutura 

 

Para abordarmos a questão da estrutura oferecida para que os funcionários 

desempenhem suas atividades (Questão 9, item c) com os funcionários 

administrativos, elaboramos questões de escala, com nota gradual de 1 a 5, sendo 1 

muito ruim e 5 excelente, abrangendo vários aspectos relacionados ao tema. Dos 

resultados, obtivemos: 
 

a) Espaços específicos para convivência / interação dos funcionários 
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Gráfico 15 – Espaço para funcionários II 

 

 

 
 
 

 

 

No que tange ao convívio dos funcionários e os espaços reservados para os 

momentos de interação, a maioria dos entrevistados respondeu de forma negativa, 

conferindo nota muito ruim a eles (36%). Contraditoriamente, em segundo lugar está 

a classificação muito bom, com 27% dos respondentes.  

A opção mediana obteve 18% das classificações, restando, empatadas com 

9% as avaliações péssima e excelente. Contudo, somando os resultados 

representativos das escalas 1 a 3 (respostas negativas), chega-se a uma 

porcentagem de 63% de respostas, mais da metade das avaliações. 

 
b) Carga horária de trabalho 

 
Gráfico 16 – Carga horária de trabalho II 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

Entre as abordagens desta temática (Questão 9, item f), a carga horária 

apresentou menor recorrência de classificações negativas, também entre os 

funcionários administrativos. As melhores avaliações foram de muito bom (45%) e 
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mediana (27%), seguidas de muito ruim (18%) e excelente (9%), sem observações 

por parte dos entrevistados. 

 
c) Salários, benefícios e bonificações 

 

Gráfico 17 – Salários, benefícios e bonificações II 

  
 
 
 
 

 

 

 

Sabemos que a questão salarial pode refletir, objetivamente, uma realidade, 

uma situação, no entanto, a intenção era mapear se, neste aspecto, o CIR encontra-

se compatível com o mercado, sob o prisma desta classe de funcionários. 

Empatados, a maioria dos entrevistados (36%) concedeu nota mediana (nota 3) e 

muito ruim (nota 2) aos valores salariais de suas atividades. Em seguida, 27% dos 

entrevistados concedeu avaliação péssima (nota 1). Não houve notas positivas, com 

a avaliação muito bom, sequer com a avaliação excelente.  

Dentre os itens avaliados dentro desta temática, este foi o que apresentou 

maior recorrência de classificações negativas. 

 

d) Equipamentos e materiais de trabalho 
 

Gráfico 18 – Equipamentos e materiais de trabalho II 
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Este item não apresentou tantas respostas negativas, dentro desta área, 

quanto com a pesquisa anterior. Dentre os entrevistados, 45% avaliou como muito 

bom, seguido por 36% que avaliou como mediana. Empatados em última posição 

estão, contraditoriamente, as notas máxima e mínima (nota 5 e nota 1), com 9% 

cada.  

A principal diferença entre esta área e a pesquisada anteriormente, no que 

tange a equipamentos e materiais de trabalho, é quanto a peculiaridade dos 

mesmos e a facilidade de acesso. Basicamente os materiais deste segmento 

resumem-se a papelaria, e isso influencia o resultado final. Contudo, equipamentos 

tecnológicos também constituem este tema, o que pode ter ocasionado as respostas 

negativas, uma vez que, por meio de observação, constatamos falta de 

modernização neste aspecto. 

 

e) Uniformes 
 

Gráfico 19 – Uniformes II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Outro item em que observamos grande insatisfação, também para esta área. 

A maioria dos entrevistados (82%) considerou como péssimos (nota 1) os uniformes 

oferecidos pela empresa. Logo em seguida, empatados com 9% cada, estão as 

avaliações mediana (nota 3) e excelente (nota 5).  

Apesar dos disparates das avaliações em minoria, importante ressaltar o 

desagrado dos funcionários administrativos em relação a uniformização e a condição 

dos uniformes oferecidos (por observação, constatamos que utilizam apenas 

camiseta, mas sem padronização, com cores, formatos e estamparia diferenciados). 
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Voltamos a relacionar esta questão com a questão comentada pela 

assessora, ao referir-se aos benefícios concedidos a quem mantém laços de 

amizade e afinidade com a gestão vigente.  

Quando questionados sobre a possibilidade de utilizarem as instalações do 

CIR para lazer, 55% respondeu que nunca poderia utilizar essas áreas, seguidos de 

27% que informaram poder usar raramente, e 18% que informaram usar às vezes.. 

 

6.2.5.2 Relacionamentos e clima organizacional 

 

Gráfico 20 – Relacionamentos e clima organizacional II 

Você se sente satisfeito em trabalhar nesta instituição? 

 
Sim  64% 

Não  0% 

Parcialmente  36% 

 

 

 

Ao serem questionados sobre sua relação com o CIR e se sentem satisfeitos 

em trabalhar para esta instituição, 64% das respostas foram afirmativas e 36% 

responderam parcialmente, não havendo negativas. No entanto, as justificativas 

mesclam-se entre a “gostar da equipe”, “injustiças”, “discordar de alguns pontos” e 

“baixa remuneração”. Isso pode ser alarmante quanto ao clima organizacional, pois, 

apesar da maioria apresentar satisfação com a função exercida, há uma parcela 

razoável de respostas parciais, e os motivos são, em sua maioria, negativos. Esses 

dados vão de encontro com as observações de que a remuneração estaria 

compatível com o mercado, e podem indicar contrariedade à estagnação e arcaísmo 

do Clube. 

Ao serem questionados sobre seu comportamento dentro do ambiente 

profissional do Clube Internacional de Regatas, 64% dos entrevistados afirmaram 

considerar-se participativos e motivados, sob argumentos de estarem “sempre na 
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ativa” e “buscando solucionar eventuais problemas”; 91% afirmaram considerar-se 

proativos, sob argumentos de “estarem sempre interagindo” e “tentando solucionar 

eventuais problemas”. 

Os entrevistados foram questionados também sobre o relacionamento entre 

os próprios funcionários, união e trabalho em equipe. Destas abordagens seguem os 

gráficos:  

Gráfico 21 – Relacionamento entre funcionários II 

 

 

 

 

 

 

 
 

Considerando as condições de valores da escala, observamos que a maioria 

dos funcionários (36%) considera o relacionamento entre funcionários mediano (nota 

3). Apesar da afinidade com a equipe estar pontuada no gráfico anterior, a nota 

média não condiz com essa abordagem, e isso pode estar ocasionando um clima 

organizacional tenso, e as “ilhas”. Contudo, as notas muito bom e excelente – 4 e 5 

– encontram-se empatadas logo em seguida, com 27% ambas. Apenas uma minoria 

de 9% avaliou o relacionamento entre funcionários como muito ruim (nota 9). Não 

houve avaliação péssima (nota 1).  

 

Gráfico 22 – União e trabalho em equipe II 
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Ainda na questão relacionamento entre funcionários, focamos o trabalho em 

equipe e a união para o bom desenvolvimento do trabalho, e obtivemos a maioria 

das respostas (55%) afirmativa. Contudo, sem seguida, com 27% há a resposta 

negativa. E, por último, com 18% às vezes. Consideramos estar de acordo com os 

resultados do gráfico anterior, por apresentar miscigenação de respostas: a resposta 

intermediária (às vezes) encontra-se em última opção, a resposta afirmativa não 

apresenta massiva maioria e a resposta negativa pode ser considerada expressiva. 

Tudo isso pode estar condizente com a avaliação mediana dos relacionamentos. O 

cruzamento destes dados com outras informações relevantes da pesquisa permitirá 

apresentar, no diagnóstico, um mapeamento eficaz dos problemas internos da 

instituição. 

Abordamos na pesquisa, também, a questão das festividades oferecidas aos 

funcionários, com o intuito de analisar seu grau satisfação e possíveis sugestões. 

Dos resultados obtidos: 

 
Gráfico 23 – Festas e confraternizações para funcionários II 

 

 

 

 

 
 

 

 

Esta abordagem, a respeito das confraternizações para funcionários, 

apresentou resultados mistos. A maioria dos entrevistados (45%) classificou como 

muito boas (nota 4) as festividades e eventos voltados para funcionários. Contudo, 

empatados em seguida (18%) estão as classificações muito ruins e excelentes (nota 

2 e nota 5, respectivamente). As avaliações péssimas e medianas (nota 1 e nota 3), 

encontram-se, igualmente, empatadas por último, com 9% das respostas.  

Com a miscigenação tão acentuada de percepções acerca deste tema, torna-

se difícil estabelecer uma padronização no relacionamento desta área com este 
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tema, em contraponto com os funcionários operacionais, que ofereceram um parecer 

mais contundente.  

Ainda no âmbito dos relacionamentos, abordamos a questão do 

relacionamento da instituição com os familiares destes funcionários. Dos resultados, 

obtivemos: 

 
Gráfico 24 – Relacionamento empresa x familiares II 

 

 

 

 

 

 

 

A relação empresa x familiares já havia sido apontada como um fator negativo 

entre os funcionários operacionais, e aqui torna a aparecer com um forte apelo 

negativo. Dentre todos os entrevistados, 73% avaliaram como péssima, seguidos de 

muito ruim, mediana e muito bom, (notas 2, 3 e 4 respectivamente) empatados com 

9% cada. Acentuando este fator de revés, a classificação excelente (nota 5) não 

recebeu nenhum voto sequer. Muitos funcionários reclamam da inexistência do 

relacionamento empresa x familiares. 

 

6.2.5.3 Comunicação 

 

No que tange a comunicação, entre os funcionários administrativos, 

abordamos o fator “comunicação interna”, seus processos e ferramentas. Dos 

resultados sobre como os funcionários tomam conhecimento das novas normas, 

festividades e comunicados em geral, obtivemos: 
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Gráfico 25 – Comunicação interna II 

 

 

 

 

Neste ponto as informações encontram-se com os dados obtidos através de 

entrevista em profundidade com a auxiliar administrativa. A maioria dos 

entrevistados (45%) informou tomar conhecimento das novas normas, festividades e 

comunicados em geral por meio dos murais, seguido por 27% que informou obter 

estas informações por meio de conversas com superiores. Seguindo, 18% informou 

utilizar os e-mails para este fim e, por último, 9 % apontou os informativos como 

ferramenta principal. Contudo, algumas boas opções para enriquecer a comunicação 

interna e garantir sua fluidez sequer foram citadas.  

Em seguida, questionamos como estes funcionários gostariam de comunicar-

se internamente. Dos resultados, obtivemos que a maioria (45%) gostaria de receber 

informações por meio de reuniões formais com seus superiores, seguidas de 27%, 

que afirmou preferir e-mails corporativos e um sistema de Intranet. Apenas 9% optou 

por informativos e murais, como forma principal de comunicação. Observamos que a 

proximidade com os superiores, valorizada pelos funcionários operacionais, também 

é citada e valorizada pelos funcionários administrativos.  

Como opção para melhoria, sugerida pelos próprios funcionários, encontra-se 

a aproximação dos funcionários com os superiores e a desburocratização, pois uma 

reclamação contundente observada por meio desta pesquisa foi a de que a 

comunicação entre os funcionários e seus superiores estaria completamente 

defasada. Apesar das mudanças nos índices, ainda assim, pudemos diagnosticar a 
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falta de conhecimento perante a amplitude das possibilidades e ferramentas, que 

podem oferecer uma comunicação interna fluida e eficaz.  

Focando no que tange a processos internos, 64% dos entrevistados informou 

considerar o Clube Internacional de Regatas uma instituição muito burocrática, e 

55% afirmou acreditar que toda esta burocratização dificulta o processo e a dinâmica 

de trabalho no Clube, em concordância com os dados obtidos em entrevista em 

profundidade com a assessora, que veremos mais a diante.Dentro da comunicação 

interna, abordamos a questão dos canais de comunicação e sua funcionalidade. Dos 

resultados obtivemos: 

 
Gráfico 26 – Contato com canais de comunicação II 

 

   

 
 

 

 

 

Opondo-se aos resultados obtidos na 

pesquisa com os funcionários operacionais, a maioria dos entrevistados (64%) 

respondeu positivamente, enquanto 36% respondeu negativamente. As duas únicas 

opções citadas como meios para esta comunicação foi e-mail (36%) e pessoalmente 

(27%).  

Contudo, em concordância com os resultados obtidos com os funcionários 

operacionais, quando questionados quanto ao feedback por meio deste canal, a 

maioria dos entrevistados (64%) informou não ter obtido resposta ou ter seu 

problema / reclamação / sugestão atendido. As opções às vezes (27%) e sim (9%) 

apareceram em seguida. No entanto a maioria das respostas negativas 

(praticamente o dobro das positivas somadas) acentua a existência de falha crucial 

no sistema de comunicação interna, como já havíamos observado no questionário 

anterior.  

Abordamos, também, em nossa pesquisa, a questão do respaldo dos 

superiores às demandas dos funcionários operacionais. Dentre todos os funcionários 
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entrevistados, 100% afirmaram saber quem contatar em casos de dúvidas ou 

dificuldades e a maioria (45%) informou obter sempre respaldo. Em seguida, 36% 

informou obter às vezes respaldo e 18% respondeu raramente. Importante observar 

que, mesmo apontando distanciamento com os superiores, dentro desta área, não 

há dificuldades de comunicação no que tange a dúvidas e dificuldades, pois a opção 

“nunca” obtém respaldo não foi mencionada por nenhum entrevistado. 

Quando questionados a respeito da autonomia para resolver pequenos 

problemas, a maioria (45%) respondeu às vezes, seguidos de 27%, que respondeu 

sempre. Negativamente, 18% respondeu nunca ter autonomia na resolução de 

pequenos problemas, e 9% afirmou raramente. 

Ainda havendo, conforme indicado pelos entrevistados, distanciamento entre 

os mesmos e os superiores, não houve dificuldades quando questionados se 

conheciam os atuais diretores: 91% afirmou conhecer a diretoria completa, contra 

apenas 9% que respondeu negativamente. A maioria (91%) afirmou conhecer a qual 

diretoria pertence o seu setor, e 73% dos entrevistados informou poder contar, às 

vezes, com o diretor do setor. As respostas afirmativas predominaram, seguindo de 

18% sempre e apenas 9% raramente.  

Quando questionados sobre liberdade para expressar opiniões e 

necessidades ao respectivo diretor, a maioria dos entrevistados (55%) respondeu 

positivamente, seguidos dos funcionários que reponderam às vezes (36%). 

Importante pontuar que não houve respostas negativas à esta questão.  

Sobre as reuniões com a diretoria, 73% afirmou não haver nenhum tipo de 

reunião formal, enquanto 45% afirmou que gostaria que houvesse.  

 

6.3 Projeto de pesquisa – funcionários terceirizados 

 

6.3.1 Problema de pesquisa 

 
Os funcionários terceirizados estão satisfeitos com as condições de trabalho e 

com o tratamento recebido. 

 
6.3.2 Justificativas 
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Estas informações todos os dados técnicos obtidos até então, por meio das 

entrevistas com os funcionários operacionais e administrativos. Sua finalidade é de 

mapear como o clima, a cultura organizacional e os processos comunicacionais 

afetam este público, buscando possíveis diferenciações no tratamento oferecido. Por 

tratar-se de um público que não possui vínculos empregatícios com o CIR, mas 

vivencia seu clima organizacional diariamente, consideramos relevante a 

investigação de seus níveis de satisfação quanto ao Clube. 

Sendo assim, confeccionamos os questionários voltados aos públicos que 

vivenciam a realidade da instituição diariamente e que estão suscetíveis ao seu 

clima organizacional. 

 
6.3.3 Públicos 

 

A presente pesquisa dar-se-á com os públicos internos do Clube 
Internacional de Regatas, essencialmente seus funcionários terceirizados.  

 
6.3.4 Objetivos de pesquisa 

 

6.3.4.1 Geral 

 

Mapear a percepção, pelo prisma destes funcionários, quanto ao clima e 

cultura organizacional do Clube Internacional de Regatas, no que tange à 

comunicação, relacionamentos e tratamento recebido. 

  

6.3.4.2 Específicos 

 
 Acompanhar o feedback dos funcionários terceirizados a 

respeito do clima organizacional e da formação de “ilhas “ nos setores. 

 Analisar o relacionamento deste público com a instituição e com 

os demais funcionários. 

 Avaliar, pelo prisma desses funcionários, a funcionalidade da 

comunicação interna, suas ferramentas e a forma como se processam. 
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 Avaliar as opiniões desta classe de funcionários a respeito da 

infraestrutura oferecida. 

 
6.4.4.3 Hipóteses 

 

 Os funcionários, terceirizados e efetivos, não podem utilizar-se 

dos espaços e equipamentos de lazer do Clube e não têm programação 

específica. 

 Há diferenças no tratamento oferecido aos funcionários 

terceirizados e desunião entre os mesmos e os funcionários efetivos do CIR. 

 Os funcionários terceirizados não têm os mesmos direitos e a 

mesma liberdade dos funcionários efetivos do CIR. 

 Os funcionários terceirizados sentem-se sem espaço e 

segurança para exprimir opiniões e sugestões. 

 Os funcionários estão insatisfeitos com o modo como se dá a 

comunicação interna, e não estão recebendo as informações devidamente. 

  Os funcionários estão satisfeitos com o ambiente de trabalho 

 

6.3.5 Relatório 

 

Para avaliar o clima organizacional, bem como as necessidades mais 

urgentes deste público especificamente, realizamos uma pesquisa quantitativa de 

forma presencial, com a finalidade, inclusive, de analisar o comportamento e o clima 

a partir da observação. As perguntas do questionário visavam atender a três frentes: 

avaliar os relacionamentos deste público com os funcionários efetivados e a diretoria 

do CIR, o clima organizacional e a comunicação interna. 

A amostra utilizada classifica-se por probabilística estratificada e o universo 

consiste em 21 funcionários terceirizados. Para a amostra utilizamos uma margem 

mínima de 30%, aumentando sempre que houvesse necessidade, a fim de 

estabelecer dez questionários como quantidade mínima para cada público. Sendo 

assim, foram entrevistados 10 funcionários terceirizados (47,7%). 

A pesquisa foi realizada no período de quatro semanas, de 11 de agosto a 5 

de setembro de 2014, dentro do Clube Internacional de Regatas, em períodos 
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diversificados, sem que houvesse supervisão de algum responsável pelo setor, 

considerando serem os terceirizados, funcionários de áreas distintas.. 

Contrariando os resultados da pesquisa com os funcionários administrativos, 

e em concordância com os funcionários operacionais, dentre o universo pesquisado, 

apenas 40% são do sexo feminino e 60% compõem a maioria masculina. A maioria 

dos funcionários encontra-se entre a faixa de 31 a 40 anos, seguidos, com pequena 

margem de diferença, de 20 a 30 anos, havendo uma minoria maior de 50 anos. Ao 

efetuarmos um cálculo de média de idade dos funcionários alcançamos 35 anos, 

aproximadamente.  

Quanto ao tempo de prestação de serviço, a maioria encontra-se entre 1 a 5 

anos, seguidos por uma minoria, entre 6 a 10 anos. Não há, nesta categoria, 

funcionários há menos de um ano no Clube. A partir destes dados é possível 

identificar que, dentre todos os públicos pesquisados, os terceirizados apresentam 

maior rotatividade de funcionários. 

Quando questionados sobre integração e treinamentos, apenas 10% informou 

ter participado de algo semelhante. Assim como todos os resultados anteriores, a 

maioria (90%) informou não ter participado de nenhum tipo de integração ou 

treinamento ao iniciar suas atividades laborais no CIR.  

 

6.4.5.1 Estrutura 

 

Para abordarmos a questão da estrutura oferecida aos funcionários 

terceirizados, e como fazem uso da mesma, elaboramos questões de escala, com 

nota gradual de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 excelente, abrangendo vários 

aspectos relacionados ao tema. Dos resultados, obtivemos: 

 

a) Espaços específicos para convivência / interação dos funcionários 
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Gráfico 27 – Espaço para funcionários III 

 

 

 
 
 
 

 
 

No que tange ao convívio dos funcionários e os espaços reservados para 

estes momentos de interação, contrariando os resultados obtidos com os 

funcionários administrativos, a maioria dos entrevistados (50%) respondeu de forma 

positiva, conferindo nota excelente a eles (nota 5). Em segundo lugar está a 

classificação mediana, com 20%. Contraditoriamente, as opções muito ruim e muito 

bom obtiveram 10% das classificações, cada. Não houve avaliações péssimas (nota 

1). Uma vez que a estrutura oferecida aos funcionários, independente de seus laços 

empregatícios, é a mesma, observamos que este público apresenta menor 

expectativa quanto aos espaços e, consequentemente, avalia-o de forma positiva.  

Em geral, esta categoria recebeu um parecer positivo, se considerarmos que, 

somadas, as avaliações positivas apresentam larga diferença às avaliações 

negativas. No entanto, torna-se difícil avaliar os fundamentos acerca das respostas 

contrastantes. Podemos atribuir os resultados desta pesquisa, também, ao fato de 

que, entre todos os entrevistados, 60% afirmaram utilizar os mesmos espaços que 

os funcionários efetivados frequentemente, enquanto 40% afirmou utilizar somente 

esporadicamente. 

Os funcionários, terceirizados e efetivos, não podem utilizar-se dos espaços e 

equipamentos de lazer do Clube e não têm programação específica; 

 
b) Carga horária de trabalho 
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Gráfico 28 – Carga horária de trabalho III 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

Entre as abordagens desta temática, com este público específico, a carga 

horária apresentou as melhores avaliações. Entre todos os entrevistados, a maioria 

(60%) conferiu avaliação excelente (nota 5), seguidos de 30% que classificou como 

muito bom (Nota 4). A pior avaliação recebida para este segmento foi a mediana 

(nota 3), com 10% das classificações.  

 
c) Equipamentos e materiais de trabalho 

 

Gráfico 29 – Equipamentos e materiais de trabalho III 
  

 

 

 

 

 

 

 

Este item apresentou um resultado curioso, se comparado com as pesquisas 

anteriores. Dentre os entrevistados, 30% avaliaram os equipamentos e materiais de 

trabalho como excelente; em seguida, as avaliações muito bom, mediana e muito 

ruim aparecem empatadas, com 20% cada, e a avaliação péssima aparece com 

10% das classificações. A margem de diferença entre os resultados é muito 

pequena, ocasionando um resultado confuso e contraditório. Contudo, vale ressaltar 
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que, conforme afirmado anteriormente, esta classe de funcionários exerce atividades 

diferenciadas, o que pode ter ocasionado pareceres tão distintos entre o mesmo 

segmento de funcionários. 

 

d) Uniformes 
 

Gráfico 30 – Uniformes III 
 

 
 
 
 
 
 

 

Outro item em que observamos grande insatisfação, também para esta área, 

é a questão da uniformização, uma unanimidade negativa entre os funcionários, 

independente da área. A maioria dos entrevistados (60%) considerou como 

péssimos (nota 1) os uniformes oferecidos pela empresa. Logo em seguida, com 

30%, estão as avaliações excelentes (nota 5) Por último, com 10% estão as notas 

muito ruins (nota 2). Apesar da aparição da avaliação máxima, se somadas, as 

avaliações negativas ainda aparecem como massiva maioria.  

Apesar dos disparates das avaliações, importante ressaltar, novamente, que 

estes funcionários exercem atividades diferenciadas, e alguns (como os professores 

e instrutores das modalidades esportivas, por exemplo) não utilizam uniformes, e 

isso poderia levá-los  a avaliar suas vestimentas profissionais como excelentes. 

Quando questionados sobre a possibilidade de utilizarem as instalações do 

CIR para lazer, 70% respondeu que nunca poderia utilizar essas áreas, seguidos de 

20% que informaram poder usar raramente, e 10% que informaram usar às vezes. 

 

6.3.5.2 Relacionamentos e clima organizacional 
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Gráfico 31 – Relacionamentos e clima organizacional III 

Você se sente satisfeito em trabalhar nesta instituição? 

 

 

 

 

 

 

Ao serem questionados sobre sua relação com o CIR e se sentem satisfação 

em trabalhar para esta instituição, 100% das respostas foram afirmativas, conferindo 

a esta abordagem, a maior avaliação positiva, entre todos os públicos.  

Quando questionados sobre seu comportamento dentro do ambiente 

profissional do Clube Internacional de Regatas, 90% dos entrevistados afirmaram 

considerar-se participativos e motivados. 

Os entrevistados foram questionados também sobre o relacionamento entre 

os próprios funcionários, união e trabalho em equipe. Destas abordagens seguem os 

gráficos:  

Gráfico 32 – Relacionamento entre funcionários III 

 

 

 

 

 

 

 
 

Considerando as condições de valores da escala, observamos que há empate 

quanto a maioria das avaliações: com 30% cada, estão as avaliações excelente 
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(nora 5) e muito ruim (nota 2). Em seguida, com 20% está a avaliação péssima (nota 

1). Empatadas, por último, estão as avaliações mediana e muito bom (nota 3 e nota 

4, respectivamente). 

Gráfico 33 – União e trabalho em equipe III 

 
Sim  50% 

Não  30% 
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Ainda na questão relacionamento entre funcionários, focamos o trabalho em 

equipe e a união para o bom desenvolvimento do trabalho, e obtivemos a maioria 

das respostas (50%) afirmativa. Contudo, sem seguida, com 30% há a resposta 

negativa. E, por último, com 20% “às vezes”. Consideramos estar de acordo com os 

resultados do gráfico anterior, por apresentar miscigenação de respostas. O 

cruzamento destes dados com outras informações relevantes da pesquisa permitirá 

apresentar, no diagnóstico, um mapeamento eficaz dos problemas internos da 

instituição. 

Por tratar-se de um segmento de funcionários que prestam serviços ao Clube 

sem ter vínculos empregatícios estabelecidos, interrogamos os entrevistados, 

também, no que tange a cooperação dos funcionários efetivos para com eles. Como 

resultado, igualmente aos gráficos anteriores, obtivemos respostas mistas: 

empatados com 40% estão as avaliações sempre e raramente. Em seguida, com 

10% cada, estão as avaliações às vezes e nunca. Quando questionados a respeito 

do tratamento recebido, em comparação com os demais funcionários efetivos, a 

resposta aparece mais contundente: 50% dos entrevistados afirmou receber 

tratamento diferenciado dos demais funcionários. Em seguida, 30% informou 

receber, às vezes, tratamento similar aos demais e 20% afirmou ser sempre tratado 

da mesma forma que os funcionários efetivos.  

Entre os argumentos oferecidos para as diferenciações no tratamento, estão a 

liberdade de ação e expressão (os funcionários terceirizados afirmam não possuir 
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tanta liberdade quanto os demais), e a falta de eventos voltada à essa classe de 

funcionários, uma vez que os terceirizados não participam da confraternização de 

final de ano promovida para os funcionários. Quando questionados sobre as 

festividades do CIR, 70% dos entrevistados avaliou com péssimo (nota 1) e 30% 

como muito ruim (nota 2), em concordância com os argumentos apresentados. 

Dessa forma podemos considerar que há diferenças no tratamento oferecido 

aos funcionários terceirizados e desunião entre os mesmos e os funcionários 

efetivos do CIR, conforme hipótese apresentada anteriormente. 

Ainda no âmbito dos relacionamentos, abordamos a questão do 

relacionamento da instituição com os familiares destes funcionários. Dos resultados, 

obtivemos: 
 

Gráfico 34 – Relacionamento empresa x familiares III 
 

 

 

 

 

 

 

A relação empresa x familiares já havia sido apontada como um fator negativo 

entre os funcionários operacionais e administrativos, e aqui torna a aparecer com um 

forte apelo negativo. Dentre todos os entrevistados, 80% avaliaram como péssima, 

seguidos de muito ruim e mediana (notas 2 e 3 respectivamente), com 10% cada. 

Não houve classificações positivas para esta abordagem. Muitos funcionários 

reclamam da inexistência do relacionamento empresa x familiares 

Considerando as informações acima, pode-se concluir que os funcionários 

não estão satisfeitos com o ambiente de trabalho. 

 

6.3.5.3 Comunicação 

1  80% 

2  10% 

3  10% 

4  0% 

5  0% 

Fonte: Agência Way 

P
es

q
u

is
a 



145 

 

 

 

No que tange a comunicação, entre os funcionários terceirizados, abordamos 

o fator “comunicação interna”, seus processos e ferramentas. Dos resultados sobre 

como estes funcionários tomam conhecimento das novas normas, festividades e 

comunicados em geral, obtivemos: 

 

Gráfico 35 – Comunicação interna III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste ponto as informações encontram-se com os dados obtidos através de 

entrevista em profundidade com a auxiliar administrativa. A maioria dos 

entrevistados (60%) informou tomar conhecimento das novas normas, festividades e 

comunicados em geral por meio dos murais, seguido por 30% que informou obter 

estas informações por meio de conversas com outros funcionários. Apenas 10% 

informou obter estas informações por meio de conversas com superiores. 

Em seguida, questionamos como estes funcionários gostariam de comunicar-

se internamente. Dos resultados, constatamos que a maioria (40%) está satisfeita 

com os murais e os manteria como principal ferramenta de comunicação interna. Em 

seguida, 30% optou pelas conversas com superiores e, por fim, 30% acredita  que 

informativos seriam uma boa opção. Observamos que a proximidade com os 

superiores, valorizada pelos funcionários operacionais e administrativos, também é 

citada e valorizada pelos funcionários terceirizados.  

Como opção para melhoria, sugerida pelos próprios funcionários, encontra-se 

a aproximação dos funcionários com os superiores e maior diálogo entre os setores. 
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Dentro da comunicação interna, abordamos a questão dos canais de 

comunicação e sua funcionalidade. Dos resultados obtivemos: 
 

Gráfico 36 – Contato com canais de comunicação III 
 

   
 

 

 

 

 

Contrariando os resultados obtidos na pesquisa com os funcionários 

administrativos, a maioria dos entrevistados (70%) respondeu negativamente, 

enquanto 30% respondeu positivamente. Assim como os funcionários operacionais, 

a única opção citada como meio para esta comunicação foi pessoalmente (30%). 

Contudo, em concordância com os resultados obtidos com os funcionários 

administrativos e operacionais, quando questionados quanto ao feedback por meio 

deste canal, a maioria dos entrevistados (50%) informou não ter obtido resposta ou 

ter seu problema / reclamação / sugestão atendido. As opções às vezes (30%) e sim 

(20%) apareceram em seguida. Este resultado confirma a existência de falha crucial 

no sistema de comunicação interna, como já havíamos observado nos questionários 

anteriores.  

Desta forma, concluímos que os funcionários estão insatisfeitos com o modo 

como se dá a comunicação interna, e não estão recebendo as informações 

devidamente. 

Abordamos, também, em nossa pesquisa, a questão do respaldo dos 

superiores às demandas dos funcionários terceirizados. Dentre todos os funcionários 

entrevistados, 100% afirmou saber quem contatar em casos de dúvidas ou 

dificuldades e a maioria (50%) informou obter sempre respaldo. Em seguida, 30% 

informou obter respaldo raramente e 20% responderam às vezes.  

Importante observar que, também dentro desta área, não há dificuldades de 

comunicação no que tange a dúvidas e dificuldades, pois a opção “nunca” obtém 

respaldo não foi mencionada por nenhum entrevistado. 
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Ainda havendo, conforme indicado pelos entrevistados, distanciamento entre 

os mesmos e os superiores, a maioria (60%) afirmou conhecer a qual diretoria 

pertence o seu setor. 

Porém, quando questionados sobre liberdade para expressar opiniões e 

necessidades ao respectivo diretor, a maioria dos entrevistados (50%) respondeu 

negativamente, ainda que, por pequena margem de diferença (40%) houvesse 

resposta positiva.  

Sobre as reuniões com a diretoria, 90% afirmou não haver nenhum tipo de 

reunião formal, enquanto 80% afirmou que gostaria que houvesse. 

 

6.4 Projeto de pesquisa – associados 

 

6.4.1 Problema de pesquisa 

 
Mapear a percepção, pelo prisma dos associados, quanto ao clima e cultura 

organizacional do Clube Internacional de Regatas, no que tange à comunicação, 

seus processos e a prestação de serviços. 

 
6.4.2 Justificativas 

 
Apesar do foco inicial do plano de ações ser o fortalecimento da comunicação 

interna, com ênfase nos funcionários, os associados são um público 

indiscutivelmente vital para o Clube Internacional de Regatas, e, obter informações 

pelo prisma de seus afiliados, é de suma importância. O objetivo é analisar seu 

relacionamento e grau de contentamento com o CIR e, principalmente, qualidade da 

prestação de serviço. 

Sendo assim, confeccionamos os questionários voltados aos públicos que 

usufruem dos serviços prestados pela instituição. 

 
6.4.3 Públicos 

 

A presente pesquisa dar-se-á com um dos stakeholders do Clube 
Internacional de Regatas, os associados.  
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6.4.4 Objetivos de pesquisa 

 
6.4.4.1 Geral 

 

Avaliar a qualidade da imagem institucional do Clube Internacional de 
Regatas e sua prestação de serviços e comunicação perante seus associados, por 

meio do relacionamento que o CIR mantém com este público.  

 
6.4.4.2 Específicos 

 

  Avaliar como se processa o relacionamento dos associados 

com o CIR, no que tange à infraestrutura. 

 Avaliar a qualidade da prestação de serviços pelo prisma dos 

associados. 

 Mapear o feedback deste público no que tange a comunicação, 

fidelidade e expectativas. 

 Mapear a proximidade e a identificação com o Clube, por parte 

dos associados. 

 Mensurar a funcionalidade dos canais de comunicação do CIR, 

pelo prisma dos associados. 

 
6.4.4.3 Hipóteses 

 
 Há baixa rotatividade de associados. 

 A principal motivação que atraiu os associados aos CIR foi a 

prática de esportes. 

 A principal motivação que atraiu os associados aos CIR foram 

amigos e familiares que já frequentavam o Clube. 

 Os associados utilizam o Clube essencialmente para práticas 

sociais. 

 Os associados estão satisfeitos com a infraestrutura oferecida. 

 Os associados estão satisfeitos com o atendimento recebido 

pelos funcionários. 
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 Os associados consideram os espaços do Clube bem utilizados 

e estão contentes com a abrangência da programação (favorável a 

programas para toda a família). 

 

6.4.5 Relatório 

 

Para avaliar o relacionamento deste público com a instituição cliente deste 

projeto experimental, bem como seu parecer, suas percepções, necessidades e 

desejos referentes à estrutura e prestação de serviço do Clube Internacional de 
Regatas, realizamos uma pesquisa quantitativa de forma presencial, com a 

finalidade, inclusive, de analisar o comportamento e o clima a partir da observação. 

As perguntas do questionário visavam atender a duas frentes do relacionamento CIR 

x associados: estrutura e comunicação, para futuramente trabalharmos em cima 

destas informações no plano de ações. 

A amostra utilizada classifica-se por não probabilística por conveniência e o 

universo consiste em 11.153 associados ativos, dentre todas as categorias 

reconhecidas pelo Clube. Para a amostra utilizamos uma margem mínima adaptada, 

considerando a quantidade do universo. Sendo assim, foram entrevistados 200 

associados.  

A pesquisa foi realizada no período de seis semanas, de 11 de agosto a 19 de 

setembro de 2014, dentro do Clube Internacional de Regatas, em períodos 

diversificados, para que pudéssemos contemplar uma gama diferenciada de 

associados, considerando que cada período/dia da semana tem seu público 

específico. 

Do universo pesquisado, 47% são do sexo feminino e 53% compõem a 

maioria masculina, apesar da pequena margem de diferença. A maioria dos 

associados encontra-se entre a faixa de 41 a 60 anos, seguidos de 20 a 40 anos e 

havendo uma minoria razoável de 61 anos ou mais. Ao efetuarmos um cálculo de 

média de idade dos associados alcançamos 45 anos.   

Quanto ao tempo de associação, constatamos, através da pesquisa, que a 

maioria dos associados encontra-se de 1 a 15 anos, seguidos de 31 anos ou mais. 

Houve pequena margem de diferença entre os índices, o que aponta tradicionalismo 

entre seus associados e relativamente nova demanda.  
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Assim sendo, não seria errado afirmar que há baixa rotatividade de 

associados. Cruzando esta informação com a faixa etária majoritária entre os 

associados, concluímos que a maioria possui a joia de associado com 

aproximadamente 20 anos, podendo, inclusive, ter iniciado sua frequência no CIR 

como dependente familiar.  

Dentre as justificativas sobre os motivos que os levaram a associar-se, 

destacamos com maior frequência de aparição “indicação de amigos”, “lazer” e, 

principalmente “prática esportiva”, seja para si ou para seus familiares. 

Assim sendo, podemos indicar como assertivas ambas as hipóteses, de que a 

principal motivação que atraiu os associados aos CIR foi a prática de esportes e a 

indicação de amigos e familiares. 

Quando questionados se gostavam do tempo despendido dentro das 

dependências do CIR, 100% dos associados responderam positivamente, sob 

argumentos de “passar bons momentos com familiares e amigos”, “para relaxar”, 

“praticar esportes”, “encontrar amigos” e “descansar da rotina semanal 

desgastante”.Concluímos, então, que os associados utilizam o Clube 

essencialmente para práticas sociais, como também para práticas esportivas. 

Abordamos, também, dentre as questões, qual seria a maior motivação de 

frequência ao Clube, optando por lazer, esportivo e ambos, e obtivemos 73% de 

respostas para “ambos”. Este indicador pode ser um norte para o plano de ações, a 

ser apresentado posteriormente. 

Dentre todos os entrevistados, 67% acreditam que os espaços do Clube 
Internacional de Regatas sejam bem aproveitados e 93% afirmam acreditar que as 

atividades oferecidas pelo CIR suprem as demandas de todos os seus familiares, 

despontando como ótima oportunidade para reunir a família. Esses índices 

confirmam as hipóteses de que os associados consideram os espaços do Clube 

bem utilizados e estão contentes com a abrangência da programação (favorável a 

programas para toda a família). 

Questionamos dentro da pesquisa aos associados, se eles indicariam o 

Clube Internacional de Regatas para terceiros e colhemos 93% de respostas 

positivas. Quanto a sugestões de melhorias, ofertadas pelos próprios associados, 

encontram-se “reforma para revitalização” e “modernização”. 
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6.4.5.1 Estrutura 

 

Quando questionados acerca da infraestrutura do CIR, 47% avaliaram como 

ótima, seguidos de 40% que avaliou boa e 13% que avaliou regular. Para esta 

questão não houve classificações negativas. Aprofundando na temática estrutura, 

obtivemos: 

 

a) Atendimento dos funcionários 
 

Gráfico 37 – Atendimento dos funcionários 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a escala do gráfico, dentre todos os entrevistados, a maioria 

(53%) classificou como muito ruim (nota 2) o atendimento recebido pelos 

funcionários do Clube. Em seguida, 20% avaliou como muito bom (nota 4), seguido, 

por pouca margem de diferença, pela avaliação péssima (13%). Empatadas, por 

último, estão as avaliações mediana (nota 3) e excelente (nota 5), com 7% cada.  

Estes dados são um importante apontador de que os ruídos na comunicação 

interna, bem como o clima organizacional negativo, podem afetar no relacionamento 

dos associados com os funcionários.  

Este é um relevante fator a trabalharmos no plano de ações, pois, ainda que 

estejam satisfeitos com a infraestrutura oferecida pelo CIR, o tratamento concedido 

pelos funcionários pode afastar, ainda mais, este público, quando nossa intenção é, 

ao contrário, estreitar laços. Desta forma, os índices contradizem e negam a 

hipótese de que os associados estão satisfeitos com o atendimento recebido dos 

funcionários. 
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b) Piscinas 
 

Gráfico 38 – Piscinas 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a pesquisa, este item apresentou somente classificações 

positivas. O CIR apresenta piscinas sociais e uma piscina semiolímpica, onde 

costuma receber eventos esportivos de grande porte, e reconhecimento nacional e 

internacional. Assim sendo, 53% dos entrevistados concedeu a este tema a nota 

máxima, seguidos de 40% que avaliou as piscina com nota muito boa (nota 4). Por 

último lugar, com larga margem de diferença, está a classificação mediana. Para 

esta abordagem não houve notas negativas.  

 

c) Quadras 

Gráfico 39 – Quadras 
  

 

 

 

 

 
 

Outro item a receber somente classificações positivas foram as quadras (de 

diversas modalidades esportivas) dispostas no CIR. Assim como as piscinas, as 

quadras do Clube Internacional de Regatas  receberam, e ainda recebem, eventos 
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de grande porte, desde competições internacionais de diversas modalidades, como 

apresentações de final de ano. Dentre todos os entrevistados, a maioria (40%) 

classificou esta abordagem como muito boa (nota 4), seguidos por 33% das 

classificações ótimas (nota 5) e, por último, 20% das avaliações medianas (nota 3).  

 

d) Restaurantes 
 

Gráfico 40 – Restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

O serviço oferecido pelos restaurantes e lanchonete do Clube também foi 

abordado nos questionários desta pesquisa, com a finalidade de oferecer um 

mapeamento completo da opinião dos associados acerca da estrutura do CIR. Esta 

questão resultou em um parecer misto. 

Com 33% das classificações, a maioria dos entrevistados concedeu a este 

item nota mediana (nota 3). Em seguida, com 27% estão as avaliações muito boas 

(nota 4). Por último, empatadas com 20% cada, estão as avaliações muito ruim (nota 

2) e excelente (nota 5). Vale ressaltar que as lanchonetes do Clube Internacional 
de Regatas são serviços terceirizados, contudo, por contemplarem a estrutura do 

Clube, nos interessa tomar conhecimento do parecer dos associados quanto a este 

serviço.  

 

e) Espaço para eventos 
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Gráfico 41 – Espaço para eventos 
 

 

 

 

 

 

 

Este item também recebeu uma avaliação bastante positiva. A avaliação 

excelente aparece como a maioria das opções dos entrevistados (60%), com larga 

margem de diferença da segunda opção mais votada, a avaliação muito bom, com 

33%. Por último a pior classificação para este item, a nota mediana, com 7%. Dentre 

os usuários do Clube este item aparenta grande popularidade, no entanto, vale 

ressaltar que estes espaços poderiam ser melhor utilizados, se houvesse maior 

divulgação. Concluímos que, com esta margem de avaliações positivas, estes 

espaços poderiam ser uma excelente fonte de renda para o CIR, dados relevantes 

que podem ser utilizados a favor da instituição-cliente no plano de ações deste 

projeto experimental, a ser apresentado posteriormente. 

 

f) Atividades esportivas e modalidades de ginástica 
 

Gráfico 42 – Atividades esportivas e modalidades de ginástica 
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Apontados como um dos principais motivos para associação, conforme 

indicado anteriormente, as atividades esportivas também foram questionadas nesta 

pesquisa, com intenção de avaliar a qualidade do serviço oferecido e o grau de 

satisfação dos associados. A maioria das avaliações ofereceu parecer positivo: com 

53% das classificações está a nota excelente, seguida por muito bom (nota 4), com 

40%. Por última aparece a avaliação negativa, muito ruim, (nota 2), com 7%. Ainda 

assim, quando somadas, as avaliações positivas oferecem diferença esmagadora. 

Estes dados reforçam a tese, já apontada, de que as modalidades esportivas 

oferecem grande atratividade e diferencial para a instituição-cliente deste projeto 

experimental. 

 

g) Aparelhos de musculação e academia 
 

Gráfico 43 – Aparelhos de musculação e academia 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agencia Way 

 

Por observação, ao efetuarmos esta pesquisa em diferentes períodos do dia, 

por diversos dias distintos, constatamos que é alta a frequência de associados no 

primeiro horário de abertura do Clube, de segunda a sexta-feira, na academia, 

frequentando aulas de ginástica ou musculação. Assim sendo, 47% classificou como 

muito bom (nota 4) este item.  Em seguida, 27% concedeu nota mediana (nota 3) 

para este item, seguidos, empatados com 13% cada, das avaliações excelente (nota 

5) e muito ruim (nota 2). Estes dados podem apontar à eventual necessidade de 

modernização dos equipamentos, e/ou atualização das aulas oferecidas, uma vez 
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que, apesar da predominância de classificações positivas, aparece um empate entre 

a maior e menor nota conferida. 

 

h) Festas, confraternizações e agenda de eventos 

 

Gráfico 44 – Festas, confraternizações e agenda de eventos 

 

 

 

 

 

 

 

O Clube Internacional de Regatas conta com uma tradicional agenda de 

eventos, como as clássicas confraternizações de ano-novo e carnaval, dentre tantas 

outras. Com maior frequência existem os almoços, jantares, churrascos e feijoadas. 

No entanto, a finalidade de acrescentar esse item à pesquisa era verificar se a 

tradição seria o suficiente, ou se haveria necessidade de renovação e/ou maior 

frequência de eventos, a ser explorada no plano de ação que apresentaremos 

posteriormente.  

Em concordância com essa linha de raciocínio, 47% avaliou esta abordagem 

com nota máxima, enquanto, em seguida, 33% classificaram como mediana (nota 

3). Dentre os entrevistados, 13% avaliaram como muito bom (nota 4) e, em seguida, 

7%, como muito ruim (nota 2).  

Estes dados evidenciam o questionamento inicial, de que apenas o 

tradicionalismo dos eventos pode não ser o suficiente, para garantir a satisfação e a 

frequência dos associados. Uma renovação na agenda de eventos e 

confraternizações poder ser uma opção para o melhor aproveitamento dos espaços 

do CIR, e uma ferramenta para a aproximação desejada com este público 

especificamente. 
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i) Higiene 
 

Gráfico 45 – Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

Este item é de grande relevância para a satisfação de quem frequenta o 

ambiente, e fundamental para uma boa prestação de serviço. Consideramos 

alarmante o fato de que, 60% dos entrevistados, outorgou classificação mediana 

para este item. Em seguida, 20% classifica como muito bom (nota 4), e 13% 

classifica como muito ruim (nota 2). A pontuação máxima aparece, no entanto como 

minoria, com 7% apenas.  

 

j) Segurança 
 

Gráfico 46 – Segurança 

 

 

 

 

 

 

 

Item primordial, considerando ser um grande diferencial para clubes 

sociorrecreativos, a opção de oferecer lazer, modalidades esportivas, eventos 

sociais e segurança para usufruir de todos os serviços, este item também apresenta 

preocupações. A maioria dos entrevistados, 33%, considera mediana (nota 3), e 
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27% conferem nota muito ruim. 20% Em contrapartida, 20% dos entrevistados 

avaliam como muito bom, 13% nota excelente e, apenas 7%, classificação péssima. 

O resultado deste item aparece bastante miscigenado, o que não constitui, 

propriamente, fator positivo para a instituição-cliente deste projeto experimental. 
 

k) Tecnologia 

Gráfico 47 – Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

A questão da tecnologia pode apontar arcaísmo, ou não, nas dependências 

do Clube, perante os associados, e garantir sua funcionalidade devida. De acordo 

com a pesquisa, obtivemos que 33% dos entrevistados classificam como muito bom 

(nota 4) este item. Em seguida, 27% considera mediana, conferindo nota 3. 

Contudo, com pequena margem de diferença, 20% classificam como péssimo (nota 

1), a pior classificação dentre as opções. Por último, 13% avaliam como muito ruim 

(nota 2) e 7% como excelente. 

A miscigenação no resultado não oculta o relevante parecer desfavorável 

para a instituição-cliente, nesta questão. Considerando um panorama geral, os 

associados estão satisfeitos com a infraestrutura oferecida. 

 
6.4.5.2 Comunicação 

 
Avaliar o relacionamento e comunicação CIR x associados foi uma das 

principais questões desta pesquisa. Considerando ser, este projeto experimental, um 

planejamento de gestão de relacionamentos e reposicionamento institucional do 
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Clube Internacional de Regatas, analisar tudo que tange a relacionamentos com 

seus stakeholders é nosso desvelo.  

Assim sendo, iniciamos nossas abordagens questionando a respeito da 

identidade visual do CIR. A instituição-cliente é sabidamente conhecida por 

“Vermelhinho da Ponta da Praia”, contudo nos interessava saber se a identidade 

visual do Clube estava em concordância e se sua aplicação estava funcional. Dos 

resultados obtivemos 47% de avaliações medianas (nota 3) e 40% totalizando 

avaliações péssimas e muito ruins (notas 1 e 2). Concluímos que este pode ser um 

importante fator a ser trabalhado no plano de ações, posteriormente, pois 

reconhecemos a importância de uma identidade visual eficaz, para o 

reconhecimento rápido por parte de seus stakeholders.  

Quanto a sinalizações internas e placas de identificação, os resultados não 

foram positivos. Dentre todos os entrevistados, 47% conferiu ao item classificação 

péssima (nota 1), seguidos de 27% classificações medianas (nota 3) e, empatadas, 

por fim, as classificações muito ruim e muito boa, com 13% cada. 

Quando questionados sobre os canais de comunicação, 67% sabe como 

contatar ou já contataram o CIR, com finalidade de sugerir, reclamar e/ou elogiar. 

Destes, 33% o fizeram pessoalmente, seguidos, empatados, por e-mail e telefone, 

com 13% cada. Por último, com 7%, surgem as caixas de sugestão. Dentre todos os 

entrevistados, 33% afirmaram não ter obtido resposta sobre seu contato, seguidos, 

com pequena margem de erro, das respostas “sim”, e “às vezes”, com 27% cada. 

Ainda assim, quando questionados se já haviam passado por algum desgosto ou 

contratempo com o Clube, 67% responderam negativamente. 

Outro item abordado, diz respeito a comunicação interna, e a forma como os 

associados tomam conhecimento da agenda de eventos do CIR. Dos resultados, 

obtivemos: 
Gráfico 48 – Canais de comunicação associados x CIR 
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Como suposto através do resultado das entrevistas em profundidade, o mural 

surge como principal veículo de comunicação, para que os associados tomem 

conhecimento da agenda de eventos do CIR, com 33%. Em seguida, igualmente 

como apontado anteriormente, a TV informativa surge com 27% e pequena margem 

de diferença. Os e-mails surgem com 20%, as conversas com funcionários com 13% 

e, por último, o site do Clube Internacional de Regatas. 

Assim como abordamos este item, questionamos também sobre quais meios 

os associados prefeririam tomar conhecimento da agenda e das novidades do 

Clube. Os e-mails surgem com a maior popularidade, com 40%, seguido por 

aplicativo de smartphone, com 20%. O site e os informativos surgem empatados, 

com 13% cada, assim como mural e jornal institucional, que surgem com 7% cada. 

No que tange a qualidade da agenda de eventos do Clube, 60% se diz satisfeita com 

a agenda oferecida. 

Como informado anteriormente, as diretorias e a presidência ocupam suas 

posições por mandatos de dois anos, eleitos através da votação das chapas. Os 

associados possuem o direito de votar, e, por considerarmos esta comunicação de 

grande relevância, uma vez que uma gestão pode acarretar benfeitorias – ou não – 

para o Clube, abordamos a questão dos votos. Dentre todos os entrevistados, 60% 

afirmou ter conhecimento do período de eleição e das chapas para candidatos à 

diretoria.  

No entanto, destes, 67% informou não ter o hábito de votar. 

Contraditoriamente, 80% julgam importante o ato de votar, apesar de não fazê-lo. 

Por fim, 93% dos entrevistados afirmou indicar o Clube Internacional de Regatas 
para terceiros. 

 

6.5 Pesquisa qualitativa com funcionários-chave 

 
Foram entrevistadas, em profundidade, as funcionárias Juliana Molinari e 

Luzinete da Silva, respectivamente assessora de imprensa e auxiliar administrativa, 

escolhidas por conta das atividades que exercem dentro do Clube Internacional de 
Regatas, para a diretoria social, tais como relacionamento com a mídia, 
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planejamento, organização e divulgação de eventos, atualização do site institucional, 

arquivamento e manutenção do acervo, entre outras.  

Para esta pesquisa utilizamos dois roteiros, considerando as individualidades 

que cada cargo oferecia e as informações pretendidas com cada funcionária 

especificamente. Na prática o roteiro serve para manter a conversa, seguindo uma 

determinada linha de raciocínio, sempre considerando que, para o sucesso deste 

método, é necessária a confiança do entrevistado para com o entrevistador e a 

finalidade da pesquisa, bem como sua liberdade de expressão, o que acaba por 

conduzir a conversa em diversos aspectos, por vezes não considerado previamente. 

Esta “fuga” do roteiro garante a espontaneidade e o funcionalidade do método. 

  

6.5.1 Entrevista com a assessora de imprensa 

 

Com o objetivo de identificar como se processa a comunicação interna da 

organização, pelo prisma de seus diretores e funcionários-chave, a Agência Way 
desenvolveu uma pesquisa qualitativa, utilizando-se da entrevista em profundidade, 

cujo instrumento de pesquisa refere-se a um roteiro de tópicos a serem explorados. 

No caso da entrevista à assessora de imprensa, a temática da abordagem foi 

exclusivamente os processos comunicacionais e suas dificuldades. A escolha por 

esta profissional, formada em Jornalismo pela Universidade Santa Cecília, e que 

atua no CIR há cinco anos, deu-se por sua proximidade com as atividades 

comunicacionais e seus processos, dentro das parcas atividades que o CIR investe, 

considerando ser a comunicação, suas ferramentas, seus processos e os 

relacionamentos os principais focos deste projeto. Como não há setor de 

comunicação específico, sendo suas funções delegadas a funcionários distintos, 

acreditamos ser o seu parecer de grande valia. 

A pesquisa foi realizada no dia 25 de setembro de 2014, das 15 horas às 16 

horas. A entrevista ocorreu na sala de reuniões da diretoria, dentro da sede social do 

Clube Internacional de Regatas, com duração média de 60 minutos. A seguir, 

analisaremos os principais aspectos abordados na entrevista a partir do parecer da 

assessora no que tange a comunicação interna e os relacionamentos do Clube com 

seus diversos públicos.  
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6.5.1.1 Comunicação 

 

Iniciamos a conversa questionando sobre a fluidez e eficácia da comunicação 

interna no CIR. A entrevistada apontou falhas na comunicação e exemplificou, 

inicialmente, os escassos recursos de comunicação dirigida e a dificuldade de 

administrá-los. De acordo com a assessora, houve relutância da gestão atual para 

manter em funcionamento a página do CIR na mídia digital Facebook, sob 

argumentos de que não haveria necessidade de mantê-la, pois não são todos os 

associados que possuem acesso a esse tipo de ferramenta. No entanto a ferramenta 

é gratuita e, ainda de acordo com a assessora, apresenta um retorno considerável 

por parte dos associados, além de ser arcaísmo não adaptar-se às novas demandas 

comunicacionais da sociedade. 

Outra dificuldade apresentada pela assessora de imprensa é quanto ao 

relacionamento com as diretorias, pois a mesma afirma que muitos diretores não 

compreendem sua função no Clube e, consequentemente, não oferecem o respaldo 

necessário para a confecção de matérias, por exemplo, ou um feedback sobre o 

conteúdo produzido e divulgado no site do CIR, mídias digitais ou mídias impressas. 

De acordo com Juliana, seu superior direto é o presidente, e apesar de atender a 

todas as diretorias, em tese, trabalha essencialmente com as diretorias de 

patrimônio, esportiva e social.  

No que tange às suas atividades em exercício, responsabiliza-se além do 

jornalismo, com divulgação para sócios e imprensa, fotografia, visita técnica para 

divulgação do salão social - cabe aqui uma ressalva comentada pela assessora, de 

que esta função cabia, anteriormente, à secretaria, mas foi delegada à ela, pois os 

visitantes que estavam prestes a locar o espaço sentiam-se incomodados com a 

frieza e má vontade dos funcionários.  

Inclusive, diz acreditar que cursos e treinamentos seriam de grande valia, 

para padronizar o atendimento e criar o “padrão CIR” - e, por vezes, relações-

públicas, ao organizar eventos, participar como mestre de cerimônias, confeccionar 

comunicados e atender à ouvidoria. Conforme a assessora, não haveria tanto 

acúmulo de funções para si, se estas fossem repartidas entre força de trabalho 

especializada em comunicação. 
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Para Juliana, a estabilidade excessiva dos cargos gera confiança, 

conformismo e estagnação. Por ocuparem a mesma função há anos, os funcionários 

acomodam-se com a mesma rotina e não veem necessidade de atualização, de 

novas ideias, novos projetos. A assessora reforça, inclusive, um fator demonstrado 

anteriormente também, que é a contratação por indicação de familiares e/ou amigos. 

Aponta também alta rotatividade dos encarregados dos setores, justamente pela 

dificuldade de ligar com a lentidão na execução das tarefas, ocasionada pela falta de 

cobrança sobre os serviços prestados. 

Outro fator negativo para a comunicação interna é a departamentalização e 

as “ilhas“ que se formam entre os grupos afins. De acordo com a assessora, um 

evento próximo às festividades de aniversário do Clube, em maio, para todo o 

público feminino, acabou não acontecendo porque, ao planejar os horários 

diferentes para atender a todas as funcionárias, encontrou resistência, frente à ideia 

de ser desnecessário que o evento se estendesse a todas, podendo permanecer 

restrito apenas às funcionárias administrativas. 

A burocracia também atrasa os processos comunicacionais, uma vez que, 

para obter determinada informação que está sob cuidado de uma diretoria, é 

necessária a comunicação via e-mail, e a autorização prévia dos diretores dos 

setores envolvidos. Todo este processo pode demorar muito mais do que o prazo 

que se tem para determinadas atividade. De acordo com Juliana, as falhas na 

comunicação acabam por fazer com que algumas informações cheguem aos 

funcionários pelos associados, algo impensável. 

Quando questionada sobre os materiais de comunicação dirigida, Juliana 

informou sobre a existência da revista do CIR, produzida apenas quando há 

necessidade de divulgação de um assunto ou ocasião específica, sem periodicidade 

estabelecida. Referente a revista, Juliana afirma ser muito bem recebida pelos 

associados, e acredita que poderia ser uma boa ferramenta a favor do Clube, no que 

tange ao estreitamento de laços com esse público.  

A assessora reforça a necessidade de estabelecer melhor comunicação com 

os associados, ao referir-se a festa de confraternização do aniversário do Clube, que 

neste ano apresentou grande baixa (apenas 100 convidados). 

De acordo com Juliana, recentemente passaram-se a enviar e-mails 

semanais aos associados, com informações sobre a programação do Senadinho, 
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bandas com música ao vivo, os jogos da semana, entre outras informações. O site 

do CIR passou a ser atualizado com mais frequência, bem como sua página na 

mídia digital Facebook.  

 

6.5.2 Entrevista com a auxiliar administrativa 

 
Com o objetivo de complementar as informações obtidas através da entrevista 

em profundidade concedida pela assessora de imprensa, Juliana, considerando 

identificar os processos comunicacionais, pelo prisma de uma funcionária que 

conhece e presta serviços para a instituição há mais tempo, a Agência Way 
desenvolveu uma pesquisa qualitativa, utilizando-se da entrevista em profundidade. 

No caso da entrevista à auxiliar administrativa Luzinete Pereira, a temática da 

abordagem foi, essencialmente os processos comunicacionais e suas dificuldades, 

além de questões de recursos humanos se deu por seu tempo de prestação de 

serviços para o CIR,  seu conhecimento aprofundado dos processos internos e 

cultura organizacional e seus serviços relacionados à área de comunicação.  

Como não há preservação da memória (apesar da valorização dos 116 anos 

de existência da instituição), consideramos de grande importância conversar com 

quem está a par dos hábitos e costumes arraigados na organização, por meio do 

convívio ao longo dos seus doze anos de prestação de serviços. 

A pesquisa foi realizada no dia 30 de setembro de 2014, das 16 horas às 17 

horas. A entrevista ocorreu na sala de reuniões da diretoria, dentro da sede social do 

Clube Internacional de Regatas, com duração média de 60 minutos. A seguir, 

analisaremos os principais aspectos abordados na entrevista a partir do parecer da 

auxiliar administrativa no que tange a cultura organizacional.  

 
6.5.2.1 Cultura organizacional 

 
Iniciamos a pesquisa conversando sobre a experiência da entrevistada na 

organização, e a mesma informou estar há oito anos prestando serviços para a 

Secretaria Social, especificamente com comunicação social, tendo, anteriormente, 

trabalhado por quatro anos na Tesouraria, totalizando doze anos na instituição. 
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No que tange às suas atividades, é responsável por orçamentos, contatar e 

contratar as bandas que se apresentam no Senadinho e técnicos de som para os 

eventos, confecção do material de divulgação dos eventos sociais a ser fixado nos 

murais, cotação e impressão de material gráfico e contatar e contratar fotógrafos 

para os eventos sociais.  

Quando questionada sobre a qualidade e eficiência da comunicação interna e 

seus veículos, contrariando os apontamentos da assessora, que teceu largas críticas 

à comunicação interna, suas ferramentas e seus processos, Luzinete respondeu 

acreditar que está muito boa, por existirem os e-mails, murais, TV informativa e 

página na mídia digital Facebook.  

Porém, ao serem questionadas se considera que os veículos existentes 

atinjam e envolvam os funcionários, a auxiliar administrativa negou, e afirmou que a 

maioria não os lê e, havendo necessidade, encaminham-se e-mails. No entanto, é 

sabido que não são todos os funcionários que possuem e-mail corporativo, o que 

põe em causa a eficácia dessa estratégia.  

Sobre a comunicação dentro dos setores, afirmou considerar necessárias 

reuniões dos funcionários com a diretoria, a fim de conscientizar sobre a postura dos 

encarregados perante os demais funcionários. No que tange à bonificação e 

salários, citou a questão já abordada na pesquisa desenvolvida com a assessora 

Juliana Molinari, da indicação, formação de “ilhas” e benefícios especiais a quem 

possui afinidades com a gestão vigente, porém não enfatizou seu parecer quanto a 

remuneração estar de acordo com o mercado, o questionamento inicial.  

Instigamos, também, o depoimento a respeito da necessidade de 

modernização, com treinamentos e reciclagem, além de equipamentos atualizados. 

Para ambos os apontamentos sua resposta foi afirmativa, contudo, sem grandes 

explicações, justificativas ou exemplificações. Por observação, pudemos analisar 

que seu comportamento, diante desta abordagem, coincide com a falta de motivação 

citada pela assessora Juliana, na pesquisa relatada anteriormente.  
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7 DIAGNÓSTICO 

 

Com base nos dados apresentados por meio do levantamento do histórico e 

briefing da instituição-cliente deste projeto, o Clube Internacional de Regatas, bem 

como os apontamentos da análise do cenário interno e externo e dos relatórios das 

pesquisas, concluímos que algumas falhas acometem os objetivos institucionais do 

Clube, particularmente no que tange à comunicação. Atrelado a isso, o CIR não 

apresenta identidade institucional estrategicamente focada e, apesar de possuir 116 

anos de existência, seu histórico não é devidamente valorizado e preservado. 

Como vimos anteriormente, a inexistência de um setor específico responsável 

pelas políticas comunicacionais implica a inexistência de um plano de comunicação 

e de ações estratégicas para ampliar a visibilidade do Clube, promover a 

identificação e estreitar laços com os associados e, essencialmente, para tratar e 

relacionar-se com os funcionários. É expressiva a quantidade de queixas quanto ao 

distanciamento dos funcionários com seus superiores e quanto à existência de 

“ilhas” departamentais. Os processos internos são lentos e burocráticos e, por 

extensão, as iniciativas de comunicação não seguem um padrão correlacionado a 

uma identidade institucional credível. 

Assim, na realidade comunicacional do Clube Internacional de Regatas não 

há planejamento, tampouco uma estrutura de comunicação organizacional que 

promova a interação da empresa com os seus colaboradores, uma vez que as 

poucas ações são geridas pela Secretaria Social e pela área de Recursos Humanos, 

que não possuem know how técnico e teórico para exercer tal função. 

Isso reflete na funcionalidade e agilidade dos processos internos. Quanto aos 

veículos de comunicação interna, constatou-se a existência de falhas que 

comprometem a efetividade dos meios. Além de utilizar-se de técnicas e veículos 

informacionais pouco atrativos, a comunicação do Clube com esse público é 

meramente técnica e informacional, ou seja, verticalizada e de mão única, 

dispensando qualquer intenção de gerar vínculos horizontais com seus 

colaboradores, na perspectiva da comunicação de mão dupla. 

O fato de haver grande quantidade de funcionários antigos na organização 

poderia facilitar o caminho para um clima organizacional positivo, mas isso não 
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ocorre. Os funcionários encontram-se estagnados em suas funções e os setores não 

interagem entre si, o que coopera para o clima organizacional negativo.  

No que tange ao relacionamento com os associados, constata-se que não há 

ferramentas para promover a aproximação e a identificação com a instituição. 

Conforme indicado em pesquisa, os funcionários estão satisfeitos com a 

infraestrutura oferecida, mas a prestação de serviços, o tratamento concedido aos 

demais públicos, como os associados, e a sinalização interna deixam a desejar. Não 

há, atualmente, veículos impressos ou digitais para informar o associado a respeito 

das novidades do Clube e do segmento sociorrecreativo, ou assuntos correlatos. 

Aprimorar os relacionamentos com os associados também se faz necessário, com a 

finalidade de fidelizá-los.  

Quanto à utilização e manutenção das ferramentas de comunicação, no que 

tange à internet e seus meios, notamos ausência do CIR na maioria das mídias 

digitais mais populares atualmente. O site, por exemplo, poderia ser de mais fácil 

visualização, mais organizado e com o destaque para informações importantes, 

como os contatos e as formas de associar-se, logo em primeiro plano. Outra 

consequência negativa da inexistência de um setor de comunicação é a falta de 

padronização da identidade visual e das mensagens emitidas aos públicos. Possuir 

uma identidade visual específica e trabalhar sempre com as mesmas cores, brasão, 

logotipo, entre outros, na mesma linguagem, facilita a associação à marca por parte 

dos associados e dos diversos públicos do clube. 

O mote do Clube Internacional de Regatas é a valorização do esporte e da 

saúde e, principalmente, esportes náuticos. Logo, seu envolvimento com o meio 

ambiente é latente. O clube adotou, ao longo de sua existência, algumas posturas 

consideradas sustentáveis, no entanto não há projetos específicos e sistemáticos 

para posturas ambientalmente corretas e a utilização adequada dos recursos, a fim 

de minimizar desperdícios. Sua unidade náutica, localizada no Guarujá, possui 

comunidade em seu entorno e um projeto visando melhorar o relacionamento e a 

redução do impacto também se faz necessário.  

Considerando todas as informações acima e cruzando-as com as informações 

obtidas por meio da análise de cenário, consideramos as possibilidades como 

promissoras. O Clube Internacional de Regatas necessita de um plano de ação 

para aprimorar e valorizar a comunicação e seus relacionamentos e, 
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consequentemente, a influência direta desses resultados com a cultura e o clima 

organizacionais. 

Avaliando o cenário atual na cidade de Santos, perante a concorrência, 

notamos que o Clube apresenta vantagens. Acreditamos que o plano de ações, a 

ser proposto posteriormente, sanará a curto e a longo prazo, os ruídos detectados 

por meio das pesquisas apresentadas até então. As melhorias promovidas em 

decorrência da valorização da comunicação e dos relacionamentos transpassarão à 

prestação de serviços do Clube. Somado ao fator de aproximação dos associados e 

elevação dos funcionários a público promotor da qualidade e excelência do CIR, por 

meio de uma comunicação de mão dupla e a valorização dos mesmos, as 

possibilidades de crescimento da instituição são otimistas. 

Nesse sentido, a Agência Way identifica evidente necessidade em 

desenvolver, junto ao Clube Internacional de Regatas, um plano de comunicação 

que contemple as dimensões elucidadas por meio do diagnóstico. Para cada uma 

destas etapas, elaboraremos um conjunto de ações de comunicação que, 

estrategicamente, vêm ao encontro das necessidades atuais da organização.  
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8 OBJETIVOS  
 

 8.1 Objetivo Geral 

 

Estimular a cultura e o clima organizacional positivos, por meio da adoção de 

políticas estratégicas de comunicação que reflitam no aprimoramento e 

profissionalização dos processos comunicacionais internos do Clube Internacional 
de Regatas e, consequentemente, na sua reputação institucional.  

 

8.2 Objetivos Específicos 

 

 Aprimorar os processos de comunicação interna do CIR, tanto no que 

tange aos fluxos e transmissão de informações, quanto no que se 

refere ao diálogo e interação entre a instituição e os funcionários. 

 Padronizar a identidade visual e as formas de divulgação, acesso e 

mensuração dos veículos de comunicação interna e externa, bem 

como mídias digitais e semelhantes. 

 Aprimorar o relacionamento com os funcionários e seus familiares, por 

meio do respeito e da valorização desse público. 

 Aperfeiçoar o relacionamento com os associados, de forma a promover 

satisfação nessa relação, primando pela identificação desse público 

com a instituição. 

 Associar o clube à imagem de organização que se preocupa com sua 

responsabilidade socioambiental e histórica.  
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9 ESTRATÉGIA GERAL 
 

Para que os objetivos gerais e específicos deste plano de comunicação 

sejam alcançados, a Agência Way respalda-se, teoricamente, nos conhecimentos 

do campo da Comunicação Organizacional e das Relações Públicas, o que inclui os 

fundamentos epistemológicos referentes à Comunicação interna e externa, ou seja, 

à Comunicação Estratégica. O presente projeto apresenta-se de forma estratégica, 

utilizando-se das informações levantadas através de visitas, conversas formais e 

informais, das pesquisas quantitativas e qualitativas e da análise do cenário.  

Assim sendo, a Agência Way visa apresentar um plano de ação eficiente 

voltado à promoção da cultura e do clima organizacional positivos, envolvendo a 

padronização das formas de comunicação (por meio da instituição de fundamentos 

comuns, de forma a facilitar a associação das mensagens enunciadas pelo emissor, 

o Clube Internacional de Regatas), fluida e de mão dupla. Essa dinâmica 

propiciará processos internos ágeis e eficientes e o estreitamento de laços com os 

funcionários e seus familiares, por meio do respeito e da valorização, e dos 

associados, por meio da identificação com a instituição. 

Os públicos a serem trabalhados constituem: a) diretoria executiva; b) 

funcionários operacionais; c) funcionários administrativos; d) funcionários 

terceirizados; e) associados; f) comunidade do entorno da sede náutica. 

Cabe-nos ressaltar que este plano de ação será conduzido pela Agência 
Way, com o apoio das áreas competentes da empresa diretamente envolvidas em 

cada ação. Definida a estratégia geral do plano de ação para o Clube Internacional 
de Regatas, veremos a seguir as vertentes da comunicação elucidadas pelas 

etapas gradativas. 
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10 PLANO DE AÇÃO  
 

O Plano de ações de comunicação, elaborado pela Agência Way para o 

Clube Internacional de Regatas, baseia-se em todos os dados e informações 

levantados ao longo desse planejamento, que conduziram ao diagnóstico 

anteriormente apresentado.  

Sua finalidade é trabalhar as políticas de relacionamento, visando melhorar o 

clima organizacional e, consequentemente, as ferramentas e instrumentos 

comunicacionais, efetuando todas as mudanças necessárias na gestão de 

relacionamentos e na comunicação interna, para que estas mudanças possam, 

efetivamente, serem postas em prática. Buscamos, também, aprimorar os processos 

internos, com a melhoria da comunicação e suas ferramentas, de forma a minimizar 

processos burocráticos, desentendimentos, atrasos ou quaisquer outras 

eventualidades que possam gerar conflitos e mal estar entre os funcionários. 

Procuramos integrar os funcionários e os setores de forma a dissolver as “ilhas” 

verificadas durante o desenvolvimento deste projeto. 

Assim sendo, este Plano apresenta três programas: o programa 

ComunicaCIR, cuja finalidade é agilizar e garantir a eficácia da comunicação interna, 

com funcionários e associados. Este programa dará suporte e ferramentas para a 

execução e sustentação das ações propostas nos demais programas; o programa 

IdentificaCIR, que visa apresentar criação e/ou reformulação da imagem institucional 

do Clube e, assim, valorizar suas origens e sua história, que mescla-se com a 

história da cidade de Santos; e o programa RelacionaCIR, cuja base é o 

estreitamento e fortalecimento dos laços de relacionamentos com seus funcionários, 

por meio de ações que os valorizem e motivem e, assim, os aproximem do Clube;  

O plano foi estruturado para ser desenvolvido em um ano, e acompanhado e 

avaliado pela Agência Way durante esse prazo. Cada programa possui um conjunto 

de ações, agrupadas por finalidade, técnicas e públicos. Além de visar o 

estreitamento dos relacionamentos internos, o plano prevê também a capacitação 

dos funcionários, com a finalidade de subsidiar o conhecimento destes públicos 

acerca da comunicação no âmbito interno, e assim, reforçar a funcionalidade a longo 

prazo dos programas. 
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10.1 PROGRAMA COMUNICACIR 

 
O programa ComunicaCIR apresenta um conjunto de ações, que iniciam-se 

com a implantação do Setor de Comunicação. Após este pontapé inicial, serão 

apresentadas ações para capacitar, instruir, e treinar os funcionários, de forma a 

elucidar a importância da gestão da comunicação, aproximar os setores e 

proporcionar fluidez e eficácia aos relacionamentos.  

Foi constatado, por meio da pesquisa apresentada anteriormente nesse 

projeto, que não há um Setor focado na comunicação e, consequentemente, não há 

coerência e continuidade no que diz respeito à comunicação, atualmente. A 

profissional que se encarrega da comunicação no momento, supre apenas uma 

pequena parcela das necessidades de uma instituição, considerando que é uma 

grande demanda a ser direcionada para uma pessoa apenas. Vale destacar que o 

Clube conta apenas com uma jornalista, sendo essencial a contratação de um 

relações-públicas a fim de oferecer estrutura para sanar ruídos na comunicação e 

nos relacionamentos internos. 

Ainda de acordo com a pesquisa, notamos que os funcionários sentem-se 

isolados e desamparados, a comunicação não ocorre de maneira eficaz, e há 

distanciamento entre os setores e no relacionamento superior x subordinado. De 

forma este programa surge para estreitar esses laços, padronizar a comunicação, 

capacitar os funcionários no que tange à comunicação, aproximar os associados e, 

consequentemente, melhorar o clima organizacional e a imagem institucional do 

Clube Internacional de Regatas.  

 
10.1.1 Ação 1: Setorizando a comunicação 

 
10.1.1.1 Apresentação 

 
Para iniciarmos as ações do programa ComunicaCiR, tendo representantes 

da comunicação devidamente capacitados dentro do Clube, sugerimos a 

implantação de um Setor de Comunicação, que mediará os acontecimentos no CIR 

com a Agência Way, e cuidará da manutenção das ações, da confecção dos 

relatórios e de toda a demanda de processos comunicacionais do CIR 
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10.1.1.2 Objetivos 

 
 Atender às demandas de processos comunicacionais do CIR. 

 Auxiliar na mensuração das ações propostas pela Agência Way. 
 Estreitar laços com os associados.  

 Padronizar e oferecer continuidade aos processos comunicacionais. 

 
10.1.1.3 Justificativas 

 
Conforme relatos da assessora de imprensa, é grande a demanda de 

processos comunicacionais, que se acumulam e a sobrecarregam. A mesma 

também cita a inexistência de padronização dos processos comunicacionais e a falta 

de conhecimento, por parte da diretoria executiva, acerca das suas funções, bem 

como a falta de acompanhamento e feedback do seu trabalho. Esses relatos estão 

em concordância com os dados obtidos através das pesquisas quantitativas, e da 

pesquisa em profundidade com a auxiliar administrativa Luzinete Pereira, que 

apontaram ruídos da comunicação interna e, consequentemente, clima 

organizacional negativo. 

Cientes da importância da gestão da comunicação, de ferramentas eficazes, e 

do impacto desta nos relacionamentos, oferecemos, nessa ação, um pacote de 

mudanças, com a implantação do Setor de Comunicação da contratação de 

“reforços” para a comunicação, bem como uma identificação para as atividades do 

Setor de Comunicação, de forma a evidenciar e tornar de fácil visualização as 

mudanças propostas. A sugestão da implantação do setor e da contratação do 

profissional passam pelo crivo da Agência Way, apesar de serem atividades 

competentes à própria gestão do Clube, pois, conforme apontado em pesquisa, as 

contratações se dão, quase exclusivamente, por meio de indicações. Assim sendo, a 

Agência Way intercederá com a finalidade de assegurar que os profissionais que 

darão continuidade ao Plano de Comunicação estejam aptos a fazê-lo. 

O intuito, com esse pacote inicial, é respaldar as futuras ações a serem 

apresentadas nesse programa, e oferecer possibilidade de continuidade eficaz às 

ações planejadas pela Agência Way a longo prazo, bem como a possibilidade de 

P
la

n
o

 d
e 

A
çã

o
 



178 

 

 

efetiva mudança e melhoria nos processos e relacionamentos internos, e garantir a 

autonomia do Setor de Comunicação, após o ano vigente das ações da  Agência 
Way . 

 
10.1.1.4 Estratégias 

 
 Acompanhar e mediar a contratação de um profissional relações-

públicas.  

 Estabelecer parceria com a Universidade Católica de Santos. 

 Acompanhar e mediar a contratação de estagiários de Jornalismo e 

Relações Públicas. 

 Elaborar um logo para identificação do Setor de Comunicação. 

 
10.1.1.5 Públicos 

 
 Funcionários (operacionais, administrativos, terceirizados). 

 Associados. 

 

10.1.1.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Formando a equipe 

Para a implantação do Setor de Comunicação, será necessária a contratação 

de um profissional de Relações Públicas, para trabalhar conjuntamente com a 

assessora de imprensa. A vaga será anunciada através de jornais e sites 

especializados. A seleção ficará a cargo da Agência Way, conjuntamente com o 

setor de Recursos Humanos do CIR, e consistirá em prova de redação e 

conhecimentos específicos e entrevistas individuais. A contratação do profissional 

acontecerá em meados do mês de janeiro. Utilizando-se de estrutura e recursos já 

existentes no CIR, o Setor de Comunicação iniciará suas atividades a partir do 

momento da contratação.  

 

Fase 2: Chamando reforços 
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A Agência Way ficará encarregada também de acompanhar e mediar a 

formação da parceria do Clube Internacional de Regatas com a Universidade 

Católica de Santos, juntamente com o Setor de Recursos Humanos, a fim de 

trabalhar a contratação de estagiários por meio de convênio instituição x 

universidade. A Universidade se responsabilizará pela divulgação das vagas de 

estágio para os cursos de Jornalismo e Relações Públicas, sendo uma vaga para 

cada curso, para alunos a partir do 3º ano (ou 5º semestre). O período de inscrições 

será durante o mês de fevereiro. Para o processo seletivo serão encaminhados 

os(as) três alunos(as) com melhor média de notas dentre os inscritos, utilizando 

como base o semestre anterior, que passarão por uma entrevista ministrada por um 

representante da Agência Way e o Setor de Recursos Humanos do CIR. As 

atividades de estágio iniciam-se na primeira quinzena de março. O período de 

experiência será definido por contrato de um ano, renovável por mais um ano. 

 

Fase 3: Identificando a comunicação 

Com a finalidade de identificar as ações promovidas pelo Setor de 

Comunicação do CIR, a Agência Way confeccionará um logo, diferenciado do logo 

do Clube Internacional de Regatas. Todas as ações promovidas pela Agência 
Way com intermédio e/ou apoio do Setor de Comunicação do CIR receberão esta 

estampa, de forma a evidenciar o material produzido. Desta forma se tornará de fácil 

visualização para a diretoria executiva e para os funcionários o diferencial da gestão 

da comunicação interna e da cultura da comunicação.  
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Figura 21 Logo do Setor de Comunicação 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.1.1.7 Mensuração 

 
Para a parceria com a Universidade, dois relatórios a respeito das funções 

exercidas serão confeccionados, um pelo próprio aluno e um pela instituição, a 

serem entregues à Universidade. A Agência Way fará a mediação, como 

representante da parceria selada. A universidade oferecerá o modelo dos relatórios 

a serem preenchidos, conforme seu padrão. 

 
10.1.1.8 Cronograma 

 
Tabela 2 – Cronograma - Setorizando a comunicação 

Setorizando a comunicação 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Contratação da 

equipe                         
Implantação do setor                         
Avaliação do estágio                         

Identificando a 
comunicação                         

Fonte: Agência Way 

  

Fonte: Agência Way 

P
la

n
o

 d
e 

A
çã

o
 



181 

 

 

10.1.1.9 Orçamento 

 
Tabela 3 – Orçamento - Setorizando a comunicação 

Fonte: Agência Way 
 
10.1.2 Ação 2: Coaching de Comunicação 

 

10.1.2.1 Apresentação 

 
Após a implantação do Setor de Comunicação no Clube Internacional de 

Regatas, vislumbramos a necessidade de um treinamento, voltado à diretoria 

executiva, cuja finalidade é esclarecer as funções da gestão da comunicação e 

valorizá-las. Assim sendo, oferecemos o Coaching de Comunicação, com diferentes 

abordagens técnicas sobre a gestão da comunicação e os processos 

comunicacionais. 

 

10.1.2.2 Objetivos  

 

 Capacitar e conscientizar a diretoria executiva a respeito da 

importância da gestão da comunicação. 

 Oferecer respaldo ao Setor de Comunicação, a partir do entendimento 

e da valorização da gestão da comunicação por parte da diretoria 

executiva. 
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10.1.2.3 Justificativas 

 

Observamos, por meio das entrevistas em profundidade, que a diretoria 

executiva não possui ciência da importância da gestão da comunicação, e não 

oferece respaldo à funcionária responsável pelos processos comunicacionais 

atualmente, a assessora de imprensa Juliana Molinari. 

Assim sendo oferecemos, nessa ação, a capacitação e o treinamento por 

meio do Coaching de Comunicação, voltados à diretoria executiva, com a finalidade 

de valorizar a gestão da comunicação e os processos comunicacionais, e respaldar 

as atividades do Setor de Comunicação. 

 

10.1.2.4 Estratégias 

 

 Oferecer um Coaching de Comunicação, ministrado pela Agência 
Way, à diretoria executiva. 

 Proporcionar diálogos e reflexões a respeito dos assuntos abordados e 

sua aplicabilidade na rotina laboral. 

 

10.1.2.5 Públicos 

 
 Diretoria executiva 

 

10.1.2.6 Desenvolvimento 

 

Fase 1: Disseminando a cultura da comunicação 

Com a finalidade de conscientizar a diretoria executiva acerca da importância 

da comunicação interna e das funções do Setor de Comunicação, a Agência Way 
ministrará um Coaching, tendo como meta especificamente criar e disseminar a 

cultura de comunicação dentro da instituição, capacitando os gestores para liderar o 

projeto e disseminar a cultura corporativa para os funcionários.  

O Coaching terá quatro sessões, com uma hora de duração cada e frequência 

semanal, com início na última semana de janeiro, no dia 27 e término dia 24 de 

fevereiro, respeitando as festividades de Carnaval. As sessões acontecerão às 
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terças-feiras, depois das reuniões que já ocorrem atualmente, visto que, nestas 

datas, a diretoria executiva já estará presente no CIR. Dessa forma intencionamos 

motivá-los a perpetrar a comunicação com maestria, engajando-os por meio das 

experiências. A diretoria executiva não necessitará findar as sessões propostas 

para estabelecer a comunicação com suas equipes, durante os encontros serão 

mensuradas, por meio de diálogos e reflexões, as ações alusivas ao tema e que já 

foram praticadas. No final do Coaching promoveremos um encontro geral, onde 

cada participante poderá compartilhar as práticas desenvolvidas e como a 

comunicação ajudou nas atividades da sua área. Os temas abordados nas sessões, 

em ordem cronológica, serão: 

 

1- Informação x Comunicação:  

O primeiro ensinamento desta sessão é a respeito da diferenciação entre 

informação e comunicação. Todos os assuntos devem ser comunicados, contudo 

existem formas corretas de fazê-lo. Para que o Setor de Comunicação receba a 

devida valorização e respaldo, os diretores conhecerão cada atividade exercida pelo 

mesmo e os impactos que a gestão da boa comunicação interna pode acarretar. 

Simultaneamente, serão apresentados cases de instituições que não conferiram o 

devido zelo à comunicação interna e seus processos e acarretaram graves crises. 

Ao conectar o conteúdo demonstrado com as possibilidades de aplicação 

internamente, os diretores serão capacitados para transmitir a comunicação 

adequadamente e, assim, garantir que a informação chegue de forma correta e sem 

ruídos para sua equipe. Dessa forma, serão treinados para disseminar a cultura da 

comunicação interna com propriedade. 

 

2 – Reflexos da boa gestão da comunicação:  

Por meio de uma apresentação expositiva e vídeos institucionais, os diretores 

conhecerão cases em que a comunicação foi o grande diferencial. Com exemplos 

práticos, serão expostos aos benefícios da organização e comunicação na realidade 

do Clube Internacional de Regatas. Os exemplos demonstrarão como a correta 

gestão e aplicação da cultura da comunicação pode fazer a diferença, salientando o 

papel do líder nestes processos. 
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3 – Disseminando a cultura da comunicação:  

Nesta sessão os diretores serão treinados e capacitados para disseminar a 

cultura da comunicação na instituição, associando o aprendizado obtido nas 

sessões anteriores às práticas do dia-a-dia. Aprenderão também a atribuir os 

valores da organização, junto com sua equipe, para os projetos a qual dão 

continuidade. Nesta sessão serão convidados a refletir sobre o que entendem por 

comunicação e seus processos dentro do ambiente profissional do CIR, e 

confeccionar um pequeno relatório a respeito.  

 

4 – Autoavaliação:  

Nesta sessão será apresentado um resumo de todo o conteúdo abordado nas 

sessões anteriores. Após ter a apresentação teórica e prática de como comunicar, 

cada diretor participante será convidado a se autoavaliar. Como avalia a evolução do 

tema durante o curso, como as ações desenvolvidas agregaram valor a sua função e 

como essas atividades melhoraram o relacionamento entre os funcionários. Ao final 

desta sessão, os relatórios confeccionados pelos mesmos na sessão anterior serão 

devolvidos a cada diretor, para que possam confrontar seu antigo parecer com todo 

o novo conteúdo absorvido.   

 

10.1.2.7 Mensuração 

 

Para o Coaching a mensuração ocorrerá nas próprias sessões, referente à 

sessão anterior, por meio de diálogos e reflexões. Ao final do treinamento haverá a 

confecção de um relatório, por parte da Agência Way. Para servir de reforço ao 

relatório, um pequeno questionário, composto por perguntas fechadas, sobre o 

conteúdo do Coaching e sua aplicabilidade na rotina laboral será entregue aos 

diretores participantes, respondido e devolvido aos representantes da Agência Way 

no mesmo dia da última sessão. 
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10.1.2.8 Cronograma 

 
Tabela 4 – Cronograma – Coaching de comunicação 

Coaching de comunicação 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Coaching                         

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 

 

10.1.2.9 Orçamento 

 
Tabela 5 – Orçamento – Coaching de comunicação 

Fonte: Agência Way 

 

10.1.3 Ação 3: Ouvidoria 

 
10.1.3.1 Apresentação 

 
Ferramenta imprescindível no universo das Relações Públicas, a ouvidoria 

aproxima os públicos (funcionários e associados) da instituição (Clube 
Internacional de Regatas) através do sentimento de pertencimento. O manifestante 

poderá registrar ocorrências de reclamação, sugestão, elogio ou solicitação de 

informação e terá suas demandas respondidas pelo responsável pela área. 

Desta forma, essa ação visa diluir quaisquer sentimentos de “ilhas” e 

distanciamento, assim como a sensação de desamparo. 

 
10.1.3.2 Objetivos 
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 Estreitar laços dos públicos com a instituição.  

 Receber parecer pelo prisma do manifestante (funcionário ou 

associado). 

 Diluir “ilhas” e distanciamentos. 

 Oferecer solução às demandas que preocupam ou aborrecem o 

solicitante. 

 Mapear cenários por meio das ocorrências. 

 
10.1.3.3 Justificativas 

 
Todos os relatórios da pesquisa, apresentados nesse projeto, apontam algum 

tipo de descontentamento a respeito de canais de comunicação. Não há, no 

momento, nenhum canal de comunicação que viabilize o contato dos funcionários e 

associados, que proporcione sensação de segurança e garantia de feedback.  

Assim sendo, será estabelecido o funcionamento da ouvidoria, através do 

Setor de Comunicação, com a finalidade de aproximar os públicos com a instituição 

e procurar sanar eventuais adversidades apontadas pelos manifestantes. 

 
10.1.3.4 Estratégias 

 
 Oferecer atendimento por meio do Setor de Comunicação. 

 Criação de linha telefônica, e-mail e espaço no site do CIR para 

registro das ocorrências. 

 Oferecer feedback aos manifestantes com resposta satisfatória (não 

necessariamente positiva, mas clara e esclarecedora). 

 
10.1.3.5 Públicos 

 
 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados). 

 Associados. 

 
10.1.3.6 Desenvolvimento 
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Fase 1: Criação dos canais de comunicação 

Deverá ser destinado um espaço específico e adequado, dentro do Setor de 

Comunicação, para o atendimento presencial dos funcionários/associados, análise 

e acompanhamento das manifestações e gestão das informações da ouvidoria. O 

atendimento presencial será efetuado pelo(a) profissional relações-públicas do Setor 

de Comunicação. O local deve possibilitar um acolhimento privativo e sigiloso, 

garantindo a segurança dos funcionários/associados manifestantes. 

Haverá necessidade de providenciar uma linha telefônica que deverá estar 

disponível exclusivamente para o atendimento ao funcionário/associado, com 

funcionamento de terça-feira à domingo, das 8h às 12h e das 14h às 18h, pelo(a) 

estagiário(a) de Relações Públicas. Criar-se-á um e-mail institucional, por meio do 

qual os funcionários/associados possam fazer contato com a ouvidoria. Atualmente, 

a internet e os meios de comunicação eletrônicos tornaram-se mecanismos 

facilitadores para aproximar os funcionários/associados deste canal de 

comunicação. Será disponibilizado, dentro do site do CIR, um espaço para contato 

com a ouvidoria. As mensagens serão encaminhadas ao e-mail da ouvidoria. Serão 

distribuídas, também, sete caixas de sugestões, em material acrílico branco fosco, 

para assegurar o sigilo das manifestações, em pontos estratégicos, de acesso a 

funcionários e associados. 

A implantação desses canais ocorrerá entre os meses de fevereiro e março. 
 

Figura 22 – Caixa de sugestões 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Agência Way 
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Figura 23 – Formulário para caixas de sugestões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Recebimento das ocorrências 

A ouvidoria contará com uma seção de uso exclusivo, na intranet que 

possibilitará a inserção das ocorrências, de maneira a viabilizar o registro, o 

encaminhamento e o acompanhamento virtual das ocorrências. Haverá, também, o 

atendimento telefônico para acolher as manifestações do funcionário/associado.  

As etapas do atendimento da ouvidoria consistirão em:  

Recebimento: É importante que a ouvidoria observe a consistência das 

ocorrências recebidas. 

Análise: É o momento em que a ouvidoria deverá classificar o teor da 

manifestação (reclamação, sugestão, solicitação de informação e elogio) e identificar 

a área para o qual ela deverá ser encaminhada. O sigilo deve ser respeitado 

sempre. 

Encaminhamento: Após a análise, a ocorrência deverá ser encaminhada para 

a área responsável. É importante que o funcionário/associado tenha ciência do 

encaminhamento dado à sua manifestação. 

Acompanhamento: A ouvidoria deverá acompanhar todo o trâmite da 

manifestação, zelando para que as respostas sejam objetivas, imparciais e ágeis. 

Caso a resposta do setor não seja satisfatória, a ouvidoria deve procurar o diretor 

responsável da área a qual a ocorrência foi encaminhada para nova avaliação.  

Feedback ao manifestante: A resposta final ao funcionário/associado 

manifestante deve ser elaborada e encaminhada apenas quando já forem esgotadas 

todas as sindicâncias possíveis. 

Fonte: Agência Way 
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Encerramento: A manifestação somente poderá ser encerrada mediante 

uma resposta satisfatória. Importante ressaltar que, não necessariamente, uma 

resposta satisfatória significa atendimento à demanda do funcionário/associado, 

mas sim uma resposta esclarecedora, sincera e completa.  

 

Fase 3: Divulgação da ouvidoria 

Uma vez estruturada a ouvidoria, três banners com imagens explicativas 

serão posicionados em pontos estratégicos nas áreas de convívio dos funcionários, 

(dois na sede social e um na sede náutica), elucidando o funcionamento da 

ouvidoria, a garantia do sigilo e de um feedback ao manifestante. Outros dois 

banners também serão dispostos nas áreas sociais do CIR, para visualização dos 

associados, igualmente com imagens explicativas. As sete caixas de sugestões 

serão dispostas da seguinte forma: três caixas, na sede social, e uma na sede 

náutica, nas áreas para uso dos associados, duas caixas na sede social, e uma na 

sede náutica, nas áreas de convívio dos funcionários. O monitoramento das caixas 

ocorrerá semanalmente, pelo(a) estagiário(a) de Relações Públicas. 

Uma nota de rodapé também será anexada ao holerite dos funcionários, com 

o número do telefone, e-mail e site para contato. Para os associados, será veiculado 

no jornal Inter News as mesmas informações para contato com a ouvidoria. 

 

10.1.3.7 Mensuração 

 

Após receber as manifestações pelos diferentes canais de entrada, o Setor de 

Comunicação, responsável pela ouvidoria, realizará todo o processo de análise e 

tratamento das demandas, que envolvem as etapas de: registro, classificação, 

encaminhamento, acompanhamento e feedback.  

O Setor de Comunicação ficará encarregado de confeccionar, mensalmente, 

um relatório com a quantidade e as classificações especificadas, de ocorrências 

durante o mês para a Agência Way, para que a mesma possa analisar a eficácia da 

utilização desta ferramenta e seus canais de viabilização.  

 

10.1.3.8 Cronograma 
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Tabela 6 – Orçamento – Ouvidoria 

Ouvidoria 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento e criação dos 
canais de comunicação                         

Implantação da ouvidoria                         

Divulgação da ouvidoria                         

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 

 

10.1.3.9 Orçamento 

 
Tabela 7 – Orçamento – Ouvidoria 

 Fonte: Agência Way 
 
10.1.4 Ação 4: Intranet CIR 

 
10.1.4.1 Apresentação  
 

Com o intuito de oferecer uma ferramenta que unifique os processos 

comunicacionais, viabilize o acesso às informações e desburocratize os processos 

internos, conforme apontado na pesquisa, apresentada anteriormente nesse projeto, 
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a Agência Way propõe, nesta ação, a criação e implantação de uma rede de 

Intranet, ou seja, “uma rede privada dentro de uma organização que está de acordo 

com os mesmos padrões da internet, acessível apenas por membros da 

organização [...]” (ASCENSÃO, 2012, s/p).  

  

10.1.4.2 Objetivos  

 
 Propagar e viabilizar acesso às informações da organização de 

maneira unificada.  

 Desburocratizar processos internos. 

 

10.1.4.3 Justificativa  

Entre os ruídos de comunicação mais frequentemente apontados nas 

pesquisas, a burocratização dos processos internos evidencia-se, essencialmente 

nas entrevistas em profundidade. As “ilhas” entre os setores também são apontadas 

nas pesquisas, indicando departamentalização e comunicação falha. 

Assim sendo, a implantação da Intranet visa aproximar os setor e viabilizar os 

processos internos, de forma a desburocratizar e promover interação entre os 

setores. Para unificar as informações e transmiti-las de maneira homogênea e 

instantânea, a Intranet é o suporte apropriado para sucumbir esta dificuldade de 

interação dentro da empresa. 

 

10.1.4.4 Estratégias 

  

 Distribuição de banners nas áreas de convívio dos funcionários, na 

sede social e na sede náutica. 

 Reuniões com os superiores de cada setor para informação e 

instruções sobre a ferramenta. 

 Confecção e distribuição de cartilha ilustrativa com instruções de uso. 

 Disponibilização de totens com computadores nas áreas de convívio 

dos funcionários, na sede social e na sede náutica, para viabilizar o 

acesso aos funcionários que não utilizam computador na rotina laboral.  
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10.1.4.5 Público  

 

 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados)  

 

10.1.4.6 Desenvolvimento  

 
Fase 1 – Elaboração da Intranet  

A Agência Way se encarregará de desenvolver o conteúdo da Intranet, e o 

layout e a peça, ficarão a cargo da Nathalia Scaff, publicitária da Agência Way, que 

entregará a Intranet em funcionamento ao Setor de Comunicação do CIR, em abril. 

O Setor de Comunicação e o Setor de Tecnologia e Informação do CIR ficarão 

responsáveis pela atualização e manutenção da intranet. O lançamento da 

ferramenta para os funcionários será em maio. 

Assim, na página principal, serão divulgadas as principais notícias sobre a 

organização, o calendário do mês vigente, links úteis com telefones do sindicato 

Sindesporte e telefones corporativos. Haverá, também, na primeira página, acesso 

rápido ao chat entre os setores.  

Além de notícias e informações do Clube Internacional de Regatas, será 

disponibilizado neste espaço virtual alguns documentos da empresa, bem como os 

manuais, formulários, normas e regulamentos. No entanto, a visualização e o 

download destes documentos serão limitados apenas para a diretoria executiva, 

levando em consideração as especificidades de cada nível hierárquico. Esse 

controle ocorrerá por meio do login à Intranet. No momento do login a Intranet 

reconhecerá a qual área pertence o usuário e, automaticamente, liberará o conteúdo 

permitido. 

De forma a viabilizar o acesso dos funcionários operacionais e terceirizados 

que não trabalham com computadores na empresa, a Intranet poderá ser acessada 

em outros ambientes, inclusive em casa, por meio do registro e da senha de acesso, 

que será entregue a todos os funcionários pelo Setor de Comunicação. Assim que a 

Intranet for disponibilizada aos funcionários, um informativo será distribuído a todos 

os funcionários por seus superiores, no momento da entrega dos holerites, 

solicitando que os mesmos entrem em contato com o Setor de Comunicação, com a 

finalidade de cadastrar-se e retirar sua senha de acesso. 
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Fase 2: Acesso à Intranet 

Na parte superior estarão dispostas cinco guias, horizontalmente, com as 

seguintes denominações e respectivos assuntos:  

 

 

 

 

Associados 

• Por meio da intranet estarão disponíveis informações sobre os associados 
como dados pessoais, número do título e de dependentes, entre outros. A 
finalidade as implantação da intranet é desburocratizar os processos internos. 

Ouvidoria 

• O contato com a ouvidoria também poderá ocorrer por meio da Intranet, 
utilizando a guia Ouvidoria. Estará disponível um formulário on line com a 
tipologia da ocorrência e espaço para descrição da mesma, sem necessidade 
de preenchimento do nome ou área em que exerce atividade, apenas e-mail 
para feedback. Terá disponível, também, o telefone e a localização da 
Ouvidoria, para contato presencial. 

Segurança e saúde 

• Nesta guia, os funcionários terão acesso às informações sobre a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), normas de segurança, orientações 
sobre segurança do trabalho, saúde ocupacional e a correta utilização dos 
EPIs.  

Recursos Humanos 

• Por meio desta guia os funcionários poderão acessar notícias e informações 
sobre os treinamentos, os programas de gestão de pessoas, os projetos 
sociais, bem como os assuntos em pauta nas reuniões do comitê interno e 
comitê da comunidade (ação a ser esplanada posteriormente, no programa 
RelacionaCIR). 

Setor de Comunicação 

• Esta guia contemplará o calendário de eventos do ano, os manuais de 
identidade visual e comunicação, além de informações sobre os patrocínios 
realizados pela organização. Também será possível efetuar o envio de 
sugestões de pautas para o JM Fique por dentro do Vermelhinho (ação a ser 
explanada posteriormente). 
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    Figura 24 - Intranet 

 

Fase 3 - Divulgação da Intranet 

Para divulgar a implantação da Intranet, elaboraremos três banners a serem 

distribuídos na entrada do refeitório, na parte administrativa e na sede náutica. 

Informativos e cartilhas ilustrativas e didáticas, com as instruções de uso desta nova 

ferramenta, serão confeccionados e distribuídos aos funcionários durante reunião 

com os superiores de cada área, em maio. As reuniões ocorrerão com cada 

categoria de funcionários, sendo uma com os funcionários administrativos, às 18h 

(término do expediente comercial), duas com os funcionários terceirizados (no 

período matutino e no período vespertino) e duas com os funcionários operacionais 

(igualmente, no período matutino e no período vespertino). Serão divididas desta 

forma considerando a quantidade de funcionários por categoria e os turnos. As 

reuniões no período matutino e vespertino acontecerão no mesmo dia, em horários 

seguidos. Um representante da Agência Way estará presente para explicar o 

Fonte: Agência Way 
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funcionamento da nova ferramenta, entregar os informativos e sanar eventuais 

dúvidas. 

Para os funcionários operacionais, que não utilizam o computador na rotina 

laboral, serão disponibilizados dois totens, um no refeitório e um na sede náutica, 

com computadores ligados em rede para o acesso à ferramenta. Para estes 

funcionários a utilização da Intranet não é compulsória, os totens servirão apenas 

como facilitador, caso tenham interesse em acessar informações e dados, e também 

para que possam estar incluídos e integrados. 

 

10.1.4.7 Mensuração  

 

A mensuração desta ferramenta será realizada pelo Setor de Comunicação 

do CIR em parceria com o departamento de Tecnologia da Informação. Ambos se 

encarregarão de realizar um levantamento mensal do número de acessos da 

Intranet e dos conteúdos mais acessados, e encaminhar estes levantamentos à 

Agência Way. Desta forma, será possível avaliar as necessidades de modificações, 

quando e onde houver. 

 

10.1.4.8 Cronograma 

 
Tabela 8 – Cronograma – Intranet 

Intranet CIR 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Planejamento                         

Confecção da intranet pela 
Design                         

Divulgação                         
Lançamento da intranet                         

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 
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10.1.4.9 Orçamento 

 
Tabela 9 – Orçamento – Intranetc 

Fonte: Agência Way 
 
10.1.5 Ação 5: Jornal Mural Fique por dentro do Vermelhinho 

 

10.1.5.1 Apresentação 

 
Observamos, através da pesquisa apresentada anteriormente, que há forte 

carência no CIR de ferramentas de comunicação simples e eficientes, de grande 

alcance e frequência fixa. Ao mesmo tempo, o mural foi apontado por muitos 

funcionários como ferramenta de preferência para a obtenção de informações. Por 

meio de observações nas visitas ao Clube, constatamos que, apesar de citado nas 

pesquisas positivamente, o mural oferecido pelo Clube atualmente é frágil e 

desorganizado. 

Assim sendo, a proposta dessa ação é oferecer um Jornal Mural que será 

composto por cinco editorias, com temas fixos, e abordará de forma mais organizada 

e visualmente agradável as informações aos funcionários, respeitando sua 

preferência pela ferramenta. 

 

10.1.5.2 Objetivos 

 
 Facilitar a visualização das informações. 

 Respeitar a preferência dos funcionários por esta ferramenta. 

 Apresentar editorias fixas e frequência mensal. 
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10.1.5.3 Justificativa 

 

Sabemos, por meio da pesquisa apresentada anteriormente, que o CIR 

apresenta falhas na comunicação interna, e as informações não são devidamente 

repassadas a todos os funcionários. Observamos, também, na pesquisa, 

essencialmente com os funcionários operacionais, a preferência pela ferramenta 

mural.  

Contudo, os murais apresentados atualmente são frágeis e desorganizados. 

Desta forma, esta ação tem por finalidade promover melhorias no layout dos murais 

e organizá-los em formato de Jornal Mural. A linguagem, objetiva e simples, e a 

aparência mais atrativa, funcionarão como auxiliares para propagar de forma devida 

as informações à todos os funcionários do Clube.  

 

10.1.5.4 Estratégias 

 
 Oferecer novo layout de mural, em formato Jornal Mural. 

 Propor editorias fixas, linguagem simples e objetiva e aparência 

atrativa. 

 Promover as informações à todos os funcionários do Clube. 

 

10.1.5.5 Públicos 

 

 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados) 

 

10.1.5.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Criação do Jornal Mural Fique por dentro do Vermelhinho 

O veículo será desenvolvido a partir de cinco editorias que contemplem 

informações pertinentes aos funcionários, a respeito do Clube Internacional de 
Regatas. Convém ressaltar que o JM apresentará linguagem simples e objetiva, 

para facilitar o rápido entendimento e visualização, em conformidade com 

observações obtidas por meio da pesquisa. A confecção e implantação do JM Fique 

por dentro do Vermelhinho será a partir do mês de janeiro. 

P
la

n
o

 d
e 

A
çã

o
 



198 

 

 

Sendo assim, elaboramos o mural a partir de cinco editorias, com as 

seguintes denominações e assuntos: 

 

 
Para atender ao objetivo desta ação, serão dispostos três murais, sendo um 

na sede náutica, uma no setor administrativo e um na entrada do refeitório, em 

lugares acessíveis e com grande fluxo de passagem de pessoas. Os informativos 

serão elaborados no formato A4, conforme elucidado na figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Vermelhinho Informa 

• Informações sobre administração, Recursos Humanos, segurança, cursos, 
workshops e palestras oferecidas aos funcionários. 

Vermelhinho na mídia 

• Esta editoria abordará as notícias veiculadas, nas diversas ferramentas da 
mídia, sobre o Clube Internacional de Regatas. 

Vermelhinho dá a letra 

• Abordará dicas e sugestões de lazer. 

Vermelhinho, o destaque é você 

• Esta editoria exultará o funcionário e/ou equipe em destaque no mês. 

Vermelhinhos do mês 

• Espaço para apontar os funcionários aniversariantes do mês. 
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Figura 25 – Murais informativos 

Fonte: Agência Way 
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Figura 26 – Editoria Vermelhinho Informa 

 

 

 

Fonte: Agência Way 

P
la

n
o

 d
e 

A
çã

o
 



201 

 

 

Figura 27 – Editoria Vermelhinho na Mídia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Way 
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Figura 28 – Editoria Vermelhinho dá a Letra 

 

Fonte: Agência Way 
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Figura 29 – Editora Vermelhinho, o destaque é você 

Fonte: Agência Way 
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Figura 30 – Editoria Vermelhinhos do mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Way 
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Fase 3: Atualização do JM  Fique por dentro do Vermelhinho 

A Agência Way entregará o JM completo, com os layouts e matérias das 

editorias para o mês de janeiro. O Setor de Comunicação do CIR ficará encarregado 

de alimentar o JM nos meses subsequentes. O quadro de aviso será feito em aço, 

com 5 bolsões de acrílico. 

 

10.1.5.7 Mensuração  

 
Para avaliar a funcionalidade desta ação, todas as informações veiculadas no 

mural serão reunidas em um relatório mensal elaborado pelo Setor de Comunicação 

do CIR, e a Agência Way irá avaliar se foi atingido o cumprimento e atualização do 

conteúdo das editorias em relação à proposta 

 

10.1.5.8 Cronograma 

 
Tabela 10 – Cronograma – JM Fique por dentro do Vermelhinho 

Fique por dentro do Vermelhinho 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Planejamento e criação                          

Implantação                          
Alimentação                          

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 

 
10.1.5.9 Orçamento 
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Tabela 11 – Orçamento – JM Fique por dentro do Vermelhinho 

Fonte: Agência Way 
 
10.1.6 Ação 6: Reuniões periódicas 

 
10.1.6.1 Apresentação 

 
Por conta das “ilhas” entre os setores, apontadas nas pesquisas, muitos 

funcionários reclamaram do distanciamento dos superiores, da falta de reuniões e, 

inclusive, apontaram como uma das principais ferramentas desejadas para obtenção 

de informações, junto com os murais, as reuniões. 

Pensando nisso, esta ação visa aproximar os funcionários com os seus 

superiores e entre os setores. Parte essencial em um planejamento de comunicação 

e das estratégias de Relações Públicas, as reuniões cumprem um papel essencial 

no universo do processo comunicacional das instituições, sejam elas privadas ou 

públicas.  

 

10.1.6.2 Objetivos 

 

 Aproximar os funcionários com os superiores e entre os setores. 

 Identificar e solucionar eventuais divergências.  

 

10.1.6.3 Justificativa 

 
Durante a realização da pesquisa exploratória com os funcionários, 

observamos o distanciamento entre os funcionários e os superiores, e as “ilhas” 
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entre os setores, ocasionando baixa ou nula integração entre os funcionários de 

setores distintos. 

Tendo em vista a ampliação e busca pela excelência do processo de 

comunicação interna, as reuniões aparecem como uma solução para que os laços 

entre este público sejam estreitados.    

 

10.1.6.4 Estratégias 

 

 Elaborar um cronograma de reuniões;  

 Programar reuniões mensais dos encarregados com os diretores.  

 Programar reuniões semanais dos encarregados com os funcionários. 

 

10.1.6.5 Públicos 

 
 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados) 

  

10.1.6.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Encarregados x Colaboradores 

Serão realizadas reuniões semanais entre os funcionários encarregados, 

responsáveis por cada setor, em posição intermediária entre os funcionários e o 

diretor do setor (operacionais, administrativos e terceirizados), e os respectivos 

colaboradores, em dois turnos, no período matutino e no período vespertino, trinta 

minutos antes do início das atividades laborais, no refeitório. O intuito das reuniões é 

agilizar as atividades, assegurar continuidade, sanar eventuais problemas e 

transmitir novas diretrizes. As reuniões terão início no mês de abril. Todos os 

assuntos abordados nas reuniões devem ser registrados pelos encarregados, e 

apresentados nas reuniões com os diretores. 

 

Fase 2: Encarregados x Diretores  

Ocorrerão reuniões mensais reunindo os encarregados de todos os setores 

com toda a diretoria executiva e a presença de um representante do Setor de 

Comunicação, para mediar, com a finalidade de proporcionar troca de ideias a 
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respeito dos assuntos abordados nas reuniões semanais, considerando a 

possibilidade da interferência de determinados assuntos a setores distintos. Para 

esta primeira reunião, especialmente, haverá a presença de um representante da 

Agência Way, para acompanhar o desenvolvimento. 

As reuniões acontecerão no primeiro sábado de cada mês, na sala de 

reuniões da diretoria, durante o período vespertino, com duração de uma hora. Aos 

funcionários encarregados, que estiverem fora de seu horário de serviço ou durante 

folga, receberão por hora-extra. A primeira reunião ocorrerá no dia primeiro de abril, 

e terá como foco a orientação para as reuniões semanais entre encarregados e 

colaboradores. A partir da segunda reunião, em maio, serão apresentados os 

registros efetuados pelos encarregados.  

 

10.1.6.7 Mensuração 

 

O representante do Setor de Comunicação ficará encarregado de redigir as 

atas das reuniões. Com as atas, verificaremos a eficácia desta ação mensalmente, e 

semestralmente será confeccionado um relatório pelo Setor de Comunicação. 

 

10.1.6.8 Cronograma 
 

Tabela 12 – Cronograma – Reuniões periódicas 

Reuniões Periódicas 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Reuniões Periódicas 

encarregados X funcionários                         
Apresentação de relatórios à 

Diretoria                         
Reuniões Periódicas Diretoria 

Executiva X encarregados                         
Avaliação por Ata                         

Relatórios Setor de 
Comunicação                         

Fonte: Agência Way 
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10.1.6.9 Orçamento 

 
Tabela 13 – Orçamento – Reuniões periódicas 

Fonte: Agência Way 
 

10.1.7 Ação 7: Parabéns a você 

 
10.1.7.1 Apresentação 

 
Esta ação simples, porém funcional, visa valorizar os funcionários e os 

associados do CIR. Atualmente, não há nenhuma ação que vise reconhecer estes 

públicos nas datas de aniversários. Logo, a intenção é viabilizar o envio de cartões, 

impressos e via e-mail de forma a demonstrar atenção a estes públicos.  

 
10.1.7.2 Objetivos 

 
 Valorizar e agradar funcionários e associados; 

 
10.1.7.3 Justificativas 

 
Esta ação visa complementar outras ações, citadas nesse projeto, com a 

finalidade de valorizar os funcionários e os associados e transmitir sensação de 

atenção e zelo para com eles. 

 

10.1.7.4 Estratégia 
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 Enviar cartões comemorativos nas datas de aniversário dos 

funcionários e associados que possuírem endereço eletrônico 

cadastrado, via e-mail. 

 Enviar cartões comemorativos nas datas de aniversário dos 

funcionários e associados que não possuírem endereço eletrônico 

cadastrado, via Correios. 

 
10.1.7.5 Públicos 

 
 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados). 

 Associados. 

 
10.1.7.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Confecção do cartão 

Inicialmente será elaborado o layout dos cartões comemorativos, pela 

Agência Way. Este layout será entregue ao Setor de Comunicação do CIR, que 

ficará encarregado de preencher com os nomes dos respectivos aniversariantes e 

enviar. Para tal, será utilizado o banco de dados disponível na Intranet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Way 
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Figura 32 – Cartão impresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 33 – Cartão on line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Envio dos cartões 

A todos os funcionários e associados que tiverem cadastro de endereço 

eletrônico, o cartão comemorativo será enviado por e-mail. A todos os demais 

funcionários e associados que não possuírem endereço eletrônico cadastrado, o 

cartão comemorativo será enviado via Correios. Esta ação terá início a partir do mês 

de julho. 

Fonte: Agência Way 

Fonte: Agência Way 
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10.1.7.7 Mensuração 

 
Para mensurar o recebimento dos cartões enviados por e-mail, os mesmos 

serão encaminhados com notificação de confirmação de recebimento. Desta forma 

será possível acompanhar o alcance dos cartões comemorativos. A partir destas 

informações, o Setor de Comunicação confeccionará um relatório mensal, cruzando 

o número de cartões enviados com o número de cartões recebidos. 

Esta ação visa impactar positivamente o clima organizacional do Clube 
Internacional de Regatas. Demais mensurações não se fazem necessárias. 

 

10.1.7.8 Cronograma 

 
Tabela 14 – Cronograma – Parabéns a você 

Parabéns a você 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração do Layout                         

Entrega do Layout                         
Envio dos cartões de 

aniversário                          
Avaliação                         

Relatório mensal                          
Fonte: Agência Way 

 
10.1.7.9 Orçamento 

 
Tabela 15 – Orçamento – Parabéns a você 

Fonte: Agência Way 
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10.1.8 Ação 8: Vestindo a camisa: a uniformização para reforçar a identidade 

visual 

 
10.1.8.1 Apresentação 

 
A uniformização dos funcionários é uma forma simples de facilitar, aos 

associados, obter ajuda e informações. No entanto, conforme indicado na pesquisa, 

apresentada anteriormente, nem todos os funcionários utilizam uniformes e não há 

padronização de modelos, estampas e tecidos. Este item, dentro da pesquisa, 

desponta entre as piores avaliações. 

Desta forma, o intuito desta ação, é apresentar uniformes padronizados, de 

material confortável e fluido, para facilitar a execução das atividades laborais com 

segurança, e facilitar aos associados o acesso à informações e ajuda, através da 

rápida identificação dos funcionários.  

 
10.1.8.2 Objetivos 

 
 Padronizar a uniformização. 

 Facilitar a identificação dos funcionários. 

 Proporcionar conforto e segurança no exercício das atividades laborais. 

 
10.1.8.3 Justificativas 

 
Ao oferecer novos layouts de uniformes, esta ação visa padronizar a 

identidade visual, ao promover uniformes a todos os funcionários. Esta ação 

acabará, consequentemente, por findar distinções entre setores operacionais, 

administrativos e terceirizados, uma vez que, atualmente, o uso dos uniformes é 

compulsório apenas para alguns setores. 

A proposta também facilitará a identificação e distinção dos funcionários, por 

parte dos associados, para prestação de serviços, auxílios, entre outros. Para os 

funcionários esta proposta é benéfica, pois visa proporcionar mais conforto, leveza e 

mobilidade para a prática das atividades laborais.  
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10.1.8.4 Estratégia 

 
 Distribuir uniformes a todos os setores. 

 Oferecer uniformes padronizados. 

 
10.1.8.5 Públicos 

 
 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados) 

 
10.1.8.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Novo layout 

Visando padronizar e reforçar a identidade visual do Clube, dois novos layouts 

de uniformes serão propostos pela Agência Way ao Setor de Comunicação do CIR 

e ao setor de RH, no mês de janeiro.  

O intuito é promover maior mobilidade e conforto para a prática das atividades 

laborais.  
 

Figura 34 – Modelos de uniformes 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Way 
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Fase 2: Confecção e distribuição dos novos uniformes 

A confecção dos uniformes ficará a cargo do CIR, por meio de empresa a ser 

cotada e escolhida pelo Clube. A distribuição ocorrerá no início do mês de março, e 

ficará sob responsabilidade do setor de RH. 

 
10.1.8.7 Mensuração 

 
No mês de junho, três meses após a distribuição dos uniformes, será 

efetuada uma pesquisa quantitativa pela Agência Way, com a finalidade de avaliar 

os impactos da nova uniformização. Para os funcionários, será efetuada pesquisa 

presencial, para analisar temas como a qualidade do material, conforto, estética, 

segurança, durabilidade, entre outros. Também será efetuada pesquisa on line, via 

e-mail, com os associados, para conferir aceitação e opinião a respeito da 

padronização da identidade visual por meio da uniformização. O relatório com o 

parecer final será apresentado ao Setor de Comunicação do CIR no mês de julho. 

 

10.1.8.8 Cronograma 

 
Tabela 16 – Cronograma – Vestindo a camisa 

Vestindo a camisa 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração e escolha do 

Layout                          
Confecção dos uniformes                         

Distribuição dos novos 
uniformes                          
Avaliação                         

Fonte: Agência Way 

 
10.1.8.9 Orçamento 
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Tabela 17 – Orçamento – Vestindo a camisa 

Fonte: Agência 
 

10.1.9 Ação 9: Gestão de contatos midiáticos 

 
10.1.9.1 Apresentação 

 

A frequente exposição e contato com a imprensa, devido aos campeonatos e 

eventos de grande porte, nacionais e internacionais nos leva à necessidade de 

avaliar como as mensagens são transmitidas a esse meio. A proposta dessa ação é 

treinar a diretoria executiva para lidar adequadamente com os meios de 

comunicação. É essencial viabilizar a eficácia desse contato, para salvaguardar os 

interesses da instituição, pois, ao saberem as regras e o modo de atuação da 

imprensa, os diretores estarão aptos a transmitir as informações necessárias de 

maneira clara e eficaz, e evitar questionamentos capciosos que podem acabar por 

denegrir a imagem e a reputação da instituição, ao sugestionarem pareceres 

controversos.   

 

10.1.9.2 Objetivos 

 

 Treinar e capacitar os diretores, para que possam adotar uma postura 

adequada perante os veículos de comunicação.  

 Conscientizar a respeito da relevância do papel institucional que os 

diretores possuem na organização.  

 Evitar a possibilidade de constrangimento desses funcionários quanto à 

exposição pública nas diferentes mídias.    
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10.1.9.3 Justificativas 

 

O relacionamento com os veículos de comunicação é uma das principais 

alternativas para a construção de uma imagem institucional positiva. Assim sendo, 

todos os membros da diretoria executiva devem estar preparados para responder às 

demandas desses meios.  

Conforme abordado no histórico e briefing da instituição-cliente, o CIR recebe 

diversos eventos de grande porte, por vezes representando a cidade de Santos 

perante várias nacionalidades distintas. Desta forma, torna-se crucial a promoção de 

treinamentos que capacitem os diretores para possíveis solicitações provenientes 

dos veículos de comunicação.    

 

10.1.9.4 Estratégias 

 

 Convocar os diretores à participação do treinamento media trainning. 

 Oferecer palestras, dentro do cronograma de treinamento, com 

conteúdo de oratória, apresentações em público, entre outros.  

 Desenvolvimento do conteúdo do treinamento pela Agência Way. 

 

10.1.9.5 Públicos 

 
 Diretoria executiva 

 

10.1.9.6 Desenvolvimento 

 

Fase 1: Instrução dos diretores 

A Agência Way será responsável pelo planejamento, desenvolvimento e 

mensuração dessa ação. Inicialmente, a Agência Way desenvolverá, durante o mês 

de maio, o conteúdo da palestra, de acordo com as necessidades apontadas na 

pesquisa apresentada nesse projeto, focando as características constitutivas da 

instituição, bem como seu histórico e perfil dos diretores participantes. Os membros 

da diretoria executiva serão convocados a participar por meio de um convite 
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eletrônico, enviado por e-mail pelo setor de Comunicação, dois meses antes do 

acontecimento, em abril, visando atender às agendas dos diretores. 

A palestra acontecerá no mês de junho, no Salão Social, localizado na sede 

social, nos dias 9 e 16, e terão duração de uma hora cada. Serão abordados temas 

como postura, técnicas de oratória, comportamento, apresentações em público, 

entre outros assuntos, mesclando atividades teóricas e práticas, com situações 

hipotéticas vivenciadas no cotidiano do Clube, que possibilitarão a aplicação das 

técnicas aprendidas. Inicialmente será apresentada uma simulação de contato com 

a mídia, em conformidade com atividades exercidas pelos diretores, no cotidiano 

laboral. Ao final das palestras, no segundo dia, os diretores presentes serão 

convidados a refletir e apresentar suas opiniões, novamente, a respeito da 

simulação, confrontando ou concordando com o seu primeiro parecer emitido, de 

forma a avaliar a retenção do conteúdo oferecido. 

 

10.1.9.7 Mensuração 

  

A mensuração no que tange à absorção do conteúdo ocorrerá de acordo com 

a dinâmica proposta acima. A Agência Way se encarregará, também, de 

acompanhar a diretoria executiva, durante o decorrer do ano em quatro entrevistas e 

apresentações, em diferentes ocasiões, com a finalidade de identificar e avaliar se 

as técnicas de relacionamento com a imprensa estão sendo utilizadas devidamente. 

 

10.1.9.8 Cronograma 
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Tabela 18 – Cronograma – Gestão de contatos midiáticos 

Gestão de contatos midiáticos 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento                         

Divulgação                         

Palestra                         

Avaliação                         
Acompanhamento 

durante contato com a 
mídia (04 entrevistas)                         

Fonte: Agência Way 

 

10.1.9.9 Orçamento 

 
Tabela 19 – Orçamento – Gestão de contatos midiáticos 

Fonte: Agência Way 
 

10.1.10 Ação 10: CIR nas mídias digitais 

 
10.1.10.1 Apresentação 

 
Para organizações do terceiro setor, tanto quanto para as demais 

organizações, é essencial adaptar-se às demandas da sociedade. Com os avanços 

tecnológicos e o aumento massivo de seus usuários, torna-se impensável para uma 

instituição, que vise aproximar-se e estreitar laços com seus públicos, ausentar-se 

em tais ferramentas. As mídias digitais ocupam importante espaço para visualização, 
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devido, também, à sua praticidade de acompanhar os seus usuários a qualquer 

lugar e instante, através de acesso por meio dos celulares smartphones. 

Assim sendo, com a finalidade de atualizar e aproximar o CIR de seus 

associados, a Agência Way oferecerá, nesta ação, layout, identidade visual e 

padronização na linguagem nas mídias digitais mais populares da atualidade: 

Facebook, Twitter e Instagram, além de reformulação do site institucional, para 

promover visualização e navegação mais atrativas. 

 

10.1.10.2 Objetivos 

 
 Atualizar a exposição da instituição nas mídias; 

 Aproximar o CIR de seus associados; 

 Promover maior visibilidade ao Clube e identificação com a instituição, 

por parte dos associados e públicos de interesse. 

 
10.1.10.3 Justificativas 

 
Uma das propostas da Agência Way para o Clube é a modernização, com a 

finalidade de aproximar seus associados e proporcionar identificação dos mesmos 

com a instituição. 

Apesar do foco majoritário à comunicação interna, aprimorar a presença do 

CIR nas mídias digitais também promove melhoria nos relacionamentos e, 

consequentemente, na imagem institucional da empresa. 

 
10.1.10.4 Estratégias 

 
 Aprimorar as contas nas mídias digitais já existentes; 

 Criar novas contas nas mídias digitais Twitter e Instagram; 

 Promover padronização da identidade visual e da linguagem utilizada. 

 
10.1.10.5 Públicos 

 
 Associados; 
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 Públicos de interesse (As páginas estarão disponíveis na Internet, 

veículo muito abrangente. O conteúdo será direcionado à pessoas que 

se identifiquem com o Clube, como atletas, esportistas, pessoas da 

Baixada Santista, e interessadas em lazer, saúde, qualidade de vida e 

prática de atividades esportivas e sociais) 

 
10.1.10.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Reestruturação das mídias existentes 

A Agência Way ficará encarregada de reestruturar, de forma a atualizar, 

modernizar e funcionalizar, as mídias digitais já existentes utilizadas pelo Clube 
Internacional de Regatas.  

Serão apresentados novos layouts para o site e a página de Facebook. O 

intuito é padronizar e oferecer páginas mais clean e de fácil visualização e 

navegação. Para a página de Facebook serão propostas novas postagens, com 

linguagem padronizada e assuntos relacionados ao universo do CIR, e de interesse 

público, para tornar a página agradável de ser “seguida”, “curtida” e “compartilhada”. 

O planejamento ocorrerá no mês de abril. A atualização das mídias digitais ficará 

sobre responsabilidade dos (as) estagiários (as) do Setor de Comunicação.  
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Figura 35 – Nova página do Facebook do CIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 36  - Página no Instagram do CIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Agência Way 

Fonte: Agência Way 
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Figura 37 – Página no Twitter do CIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Criação de novas mídias 

Além da manutenção das mídias já utilizadas, a Agência Way irá propor a 

criação de contas nas mídias digitais Twitter e Instagram, com a finalidade de 

envolver, acompanhar e entreter os associados e públicos de interesse, estando 

presente em todas as ferramentas mais utilizadas da Internet. Estas novas mídias 

também serão planejadas em abril. O lançamento das mídias digitais ocorrerá em 

conjunto, com a publicação de todas as mídias ao mesmo tempo, no mês de maio. 

A atualização destas ferramentas ocorrerá diariamente, competente ao Setor 

de Comunicação do CIR. A Agência Way proverá um modelo de postagens, de 

forma a padronizar a linguagem utilizada, conforme modelos a seguir. 
 

 

 

Fonte: Agência Way 
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Figura 38 – Modelo de postagem para segunda-feira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 39 – Modelo de postagem para terça-feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Agência Way 

Fonte: Agência Way 
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Figura 40 – Modelo de postagem para quarta-feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 41 – Modelo de postagem para quinta-feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Way 

Fonte: Agência Way 
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Figura 42 – Modelo de postagem para sexta-feira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10.1.10.7 Mensuração 

 
Para mensurar e acompanhar a eficácia e o alcance das mídias digitais, a 

Agência Way elaborará relatório mensal com os dados fornecidos pelas próprias 

ferramentas, acerca de visitações, públicos de interesse, “curtidas”, 

“compartilhamentos”, “seguidores”, entre outros, a ser enviado para o Setor de 

Comunicação do CIR. 

 
10.1.10.8 Cronograma 
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Tabela 20 – Cronograma – CIR nas mídias digitais 

CIR nas mídias digitais 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Reestruturação da mídias 

exitentes                         
Criação de novas mídias                         

Lançamento da 
reestruturação e novas 

mídias                          
Avaliação                         

Fonte: Agência Way 

 

10.1.10.9 Orçamento 

 
Tabela 21 – Orçamento – CIR nas mídias digitais  

Fonte: Agência Way 
 
10.1.11 Ação 11: AppCIR 

 
10.1.11.1 Apresentação 

 
Após a integração às mídias digitais, o próximo passo para aproximar-se 

ainda mais dos associados e proporcionar agilidade e praticidade ao relacionamento 

CIR x associados, será a implantação de um aplicativo denominado Clube 
Internacional de Regatas. Ao efetuar o download do aplicativo em seus celulares 

smartphones, os associados poderão acessar conteúdo exclusivo, verificar agenda 

de eventos e efetuar reservas, acessar o menu do restaurante, mandar mensagem e 

telefonar diretamente para o Clube, entre outras facilidades, na ponta dos dedos. 
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10.1.11.2 Objetivos 

 
 Aproximar os associados do CIR. 

 Proporcionar agilidade e praticidade aos serviços. 

 Demonstrar atualização recorrente por parte do Clube. 

 Promover identificação, por parte dos associados, com a instituição. 

 
10.1.11.3 Justificativas 

 
Por meio de observação e dados da pesquisa apresentada anteriormente 

nesse projeto, concluímos que o público dos associados compõem, essencialmente, 

chefes de família e seus familiares, pertencentes a camadas economicamente mais 

abastadas da sociedade. São pessoas com condições financeiras confortáveis, que 

frequentam o Clube para praticar esportes, tais como tênis, vela, entre outros, 

frequentam happy hour e trazem seus filhos para a prática de esportes, igualmente. 

Avaliando a condição de vida desses associados, é fácil visualizar seu envolvimento 

com equipamentos tecnológicos de qualidade, como acesso à smartphones. O estilo 

de vida agitado indica busca por praticidade e agilidade nos relacionamentos. Assim 

sendo, cruzando estas observações (finalidade da metodologia presencial nas 

entrevistas), concluímos que o desenvolvimento de um aplicativo seria bem recebido 

pelos associados. 

 
10.1.11.4 Estratégias 

 
 Agilizar o contato dos associados com o CIR. 

 Aproximar este público com a instituição. 

 Promover identificação, por parte dos associados, com o Clube. 

 
10.1.11.5 Públicos 

 
 Associados 

 
10.1.11.6 Desenvolvimento 
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Fase 1: Criação do aplicativo para smartphone Clube Internacional de 
Regatas 

A Agência Way se encarregará de desenvolver o conteúdo do aplicativo 

Clube Internacional de Regatas e as funções que o mesmo deverá executar. O 

layout e a peça ficarão a cargo da Nathalia Scaff, publicitária da Agência Way, que 

entregará o aplicativo em funcionamento ao Setor de Comunicação do CIR. A 

divulgação ocorrerá por meio das mídias digitais do CIR, alimentadas pelos(as) 

estagiários(as), no mês de maio e junho. O lançamento oficial do aplicativo Clube 
Internacional de Regatas, disponível para sistema IOS e Android, será em julho, 

mês de grande movimentação no Clube por conta das férias escolares. 

 

Fase 2: Funções do aplicativo Clube Internacional de Regatas 
Para adquirir o aplicativo Clube Internacional de Regatas, o associado deve 

procurar na Play Store ou na Apple Store por “Clube Internacional de Regatas”. O 

aplicativo estará disponível gratuitamente. 
 

Figura 43 – Busca ao aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Agência Way 
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Figura 44 - Aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acesso será exclusivo aos associados. Para efetuar o login o associado 

deverá contatar o Setor de Comunicação do CIR para obter sua senha. A senha 

somente será informada mediante confirmação do número do título do associado. 
 

Figura 45 – Login aplicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Way 

Fonte: Agência Way 
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O aplicativo Clube Internacional de Regatas apresentará, em sua tela inicial, 

os eventos de destaque em sua agenda, e um menu rotativo, com as opções 

Agenda do Clube, Cadastre-se, Fotografe, Galeria, Leitor QR, Mensagem, Reserva, 

Restaurante e Telefone.  

Por meio do aplicativo será possível enviar sua foto no CIR, visualizar a 

agenda do clube e reservar seu convite ou mesa para os eventos do Clube, acessar 

o menu do restaurante, contatar o CIR diretamente ou mandar mensagens e receber 

novidades do clube mediante cadastramento. 

O Setor de Comunicação do CIR ficará encarregado de administrar, atualizar 

e responder as demandas do aplicativo. 
 

10.1.11.7 Mensuração 

 

Como forma de mensurar o alcance do aplicativo, o Setor de Comunicação do 

CIR se encarregará de contabilizar os contatos requerendo senha de acesso. Essa 

avaliação será mensal. 

 

10.1.11.8 Cronograma 

 

Fonte: Agência Way 
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Figura 46 – Tela inicial do aplicativo 
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Tabela 22 – Cronograma - AppCIR 

AppCIR 

2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento e 
desenvolvimento do conteúdo                         

Confecção do aplicativo pela 
Design                         

Divulgação                         

Lançamento do aplicativo                         

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 

 

10.1.11.9 Orçamento 

 
Tabela 23 – Orçamento - AppCIR 

Fonte: Agência Way 
 
10.1.12 Ação 12: CIR FM 

 
10.1.12.1 Apresentação  

 
Atualmente, o Clube Internacional de Regatas conta com sistema sonoro 

para utilização de alto falantes interno. Visando utilizar de forma proveitosa esses 

equipamentos, e oferecer informações interessantes aos associados que frequentam 

o Clube, esta ação propõe a implantação da rádio CIR FM. Com esta ferramenta, 

será possível disseminar informações curtas de modo objetivo e de fácil 

entendimento a todos os associados.  

 

10.1.11.2 Objetivos  
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 Disseminar informações sobre o Clube de maneira unificada, por 

meio de uma linguagem objetiva, a todos os associados do Clube 
Internacional de Regatas, além de uma programação musical 

elaborada de acordo com o perfil dos associados. 

 Promover a interação, informação, entretenimento e bem-estar no 

ambiente frequentado pelos associados.  

 

10.1.11.3 Justificativa  

 

Atualmente o sistema de instalações sonoras do CIR é utilizado apenas para 

chamas por meio do alto falante interno. Essa ação visa oferecer programação 

personalizada, elaborada especialmente para o perfil dos associados, e acesso à 

informações com linguagem objetiva, proporcionando um clima agradável e o reforço 

da identidade institucional do CIR. 

 

10.1.11.4 Estratégias  

 

 Pesquisa quantitativa on line, via e-mail, com os associados para 

levantamento de perfil e gosto musical para o planejamento da 

programação.  

 Criação de esquetes vinhetas com empresa terceirizada de produção 

multimídia e áudio.  

 Programação musical baseada no gosto dos associados.  

 Notas e informações, curtas e objetivas, sobre modalidades esportivas, 

início das aulas, eventos, entre outras, veiculadas pela rádio.  

 
10.1.11.5 Públicos  

 

 Associados 

 

10.1.11.6 Desenvolvimento  
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Fase 1: Planejamento da CIR FM  

Para viabilizar a implantação da rádio CIR FM nas dependências do Clube 
Internacional de Regatas, a Agência Way irá dispor de um planejamento 

estratégico a fim de conhecer as características dos associados do Clube 
Internacional de Regatas, para atender e conceber uma programação voltada 

especialmente para este público.   

A princípio, faremos uma pesquisa quantitativa, em julho, junto aos 

associados para tomar conhecimento a respeito dos gostos musicais, características 

gerais socioculturais e da personalidade deste público. Esta ação prévia embasará 

todo o projeto da programação musical da rádio. Serão efetuados anúncios a 

respeito da programação, das modalidades esportivas, início das aulas, e agenda. 

Utilizando os dados obtidos por meio da pesquisa quantitativa, a Agência 
Way estruturará o projeto da rádio, durante o mês de agosto. A proposta da rádio 

contemplará uma programação musical intercalada com informações diversas, sobre 

programação, modalidades, aula, agenda, entre outros Serão, aproximadamente, 

trinta minutos de música, seguidos de um anúncio. A rádio utilizará toda a estrutura 

sonora e equipamentos que o CIR disponibiliza, considerando que já existe o alto 

falante interno. A programação e as vinhetas de informações serão confeccionadas 

por serviço terceirizado, por uma empresa de produção multimídia e áudio. A 

programação da rádio será atualizada quinzenalmente. Deste modo, serão duas 

programações diferentes ao mês, a cargo da Agência Way. 

 

10.1.12.7 Mensuração  

 

Após a implantação da rádio, trimestralmente a Agência Way realizará uma 

pesquisa quantitativa on line, via e-mail, com os associados, com a finalidade de 

avaliar a satisfação e coletar sugestões para a rádio. 

 

10.1.12.8 Cronograma 
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Tabela 24 – Cronograma – CIR FM 

CIR FM 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Planejamento e  

aplicação da pesquisa                         
Tabulação dos 

resultados                         
Elaboração da rádio 

pela produção 
multimídia e áudio                         

Lançamento da rádio                         
Avaliação                         

Fonte: Agência Way 

 

10.1.12 9 Orçamento 

 
Tabela 25 – Orçamento – CIR FM 

Fonte: Agência Way 
 
10.1.13 Ação 13: Jornal Inter News 

 

10.1.13.1 Apresentação  

 

Para gerar empatia entre a instituição e seus associados, esta ação propõe a 

criação do Jornal Inter News. Este jornal objetiva entreter e informar o associado a 

respeito do CIR. A escolha do conteúdo e a abordagem de seus assuntos serão, 

fundamentalmente, baseada na bagagem sociocultural dos associados. Assim, o 

Jornal Inter News será mais uma ação para o fortalecimento da identidade 

organizacional do Clube Internacional de Regatas perante seus associados.  
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10.1.13 2 Objetivos  

 

 Criar um novo canal de interação entre empresa e os associados;  

 Informar sobre as novidades, destaques e notícias da organização e 

oferecer entretenimento;  

 Aproximar-se dos associados.  

 

10.1.13.3 Justificativa  

 

Observamos, como um panorama geral, nas entrevistas com os associados, 

apresentadas nesse projeto anteriormente, que este público está satisfeito com a 

organização. No entanto, existem formas eficientes e simples de aproximar-se com 

os associados, e mantê-los sempre informados sobre a instituição, de forma a 

estabelecer um relacionamento próximo e identificação com a instituição. 

O jornal, enviado mensalmente às residências dos associados, oferecerá 

novidades e informações que possam ser do interesse do associado, uma vez que 

este público exerce função participativa, com o pagamento de taxas e o direito de 

eleição da chapa composta por presidência, diretoria executiva e conselho 

deliberativo. Assim, o Jornal Inter News objetiva informar este público do Clube 
Internacional de Regatas e, concomitantemente, valorizá-los.  

 

10.1.13.4 Estratégias 

  

 Notas frias.  

 Editorias diferenciadas e fixas.  

 Diagramação nos moldes dos tabloides.  

 Distribuição via Correios aos associados.  

 

10.1.13.5 Público 

 

 Associados 

 Funcionários (conteúdo das matérias da editoria Vermelhinho, o 

destaque é você) 
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10.1.13.6 Desenvolvimento  

 

Fase 1 – Formato do Jornal Inter News  

De forma a facilitar o manuseio e a leitura, o formato do Jornal Inter News 

será tabloide12, com quatro páginas e tiragem mensal. A escolha por este modelo 

justifica-se por possuir maior atratividade, de linguagem e formato, para o público 

com o qual se destina. Além disso, o Jornal Inter News será feito em impressão 

colorida. No que tange ao conteúdo, o Jornal será dividido em oito editorias. A 

edição inaugural será lançada em fevereiro.  

 

Fase 2 – Editorias do Inter News 

As pautas que preencherão as editorias do Jornal Inter News serão 

elaboradas em reunião quinzenal entre a Agência Way e o Setor de Comunicação 

do CIR. Todas as outras áreas do Clube que tiverem interesse em divulgar alguma 

informação por meio do Inter News deverão se reportar ao Setor de Comunicação, 

que encaminhará as devidas informações para a Agência Way, nas reuniões. Para 

a editoria Variedades, estará disponível o e-mail do Setor de Comunicação, para 

envio de conteúdos como fotos e dicas. 

As editorias que irão compor o Jornal Inter News são: 

                                                 
12 Formato de jornal que mede a metade do tamanho de um jornal standard, cerca de 37,5 cm x 60 cm, o tabloide 
surgiu em meados do século 20, e suas notícias são mais resumidas e exclamativas do que nos jornais 
tradicionais (REBOUÇAS, 2012). 
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Fase 3 – Distribuição do Jornal Inter News 

O Jornal Inter News será enviado aos associados, via Correios, na primeira 

semana do mês. Será utilizado o banco de dados do CIR referente aos seus 

associados. 

Palavra do Presidente 

•Todas as edições do jornal contarão com um pequeno texto do Presidente vigente, com 
mensagens sobre o Clube, em tom de conversa com os associados do CIR. 

Acontece no CIR 

•Esta editoria destinar-se-á às últimas novidades do Clube, sejam elas referentes a 
modalidades esportivas, campeonatos, conquistas, o segmento sociorrecreativo, entre 
outras. 

Prestando Contas 

•Espaço dedicado à prestação de contas financeira, com exposição de balanço do mês ou 
outras informações, que se refiram a esclarecimento do posicionamento do CIR perante 
os associados, visando a transparência no relacionamento Clube x associado. 

Receitas do bem 

•Editoria dedicada à saúde e bem-estar. Estarão disponíveis receitinhas saudáveis e dicas 
de nutrição. 

Náutica em destaque 

•Espaço para divulgação das últimas novidades referentes à sede náutica, às modalidades 
de esportes náuticos, às informações da marina, entre outros assuntos correlatos. 

Vermelhinho, o destaque é você 

•A finalidade desta editoria é aproximar os associados dos funcionários, oferecendo uma 
janela para os destaques referentes à força de trabalho. 

Agenda 

•Nesta seção, serão divulgados os acontecimentos do mês, tais como eventos, 
festividades, almoços, jantares, entre outros. 

Variedades 

•Nesta seção, serão divulgados os acontecimentos do mês, tais como eventos, 
festividades, almoços, jantares, entre outros. 
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Figura 47 – Editorias Inter News I 
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Figura 48 – Editorias Inter News II 
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Figura 49 – Editorias Inter News III 

 
 

 

10.1.13.7 Mensuração  

 

Fonte: Agência Way 
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Semestralmente, será aplicada uma pesquisa de satisfação com o público-

alvo, os associados. A Agência Way elaborará os questionários quantitativos a 

serem enviados on line via e-mail, por intermédio do Setor de Comunicação. 

 
10.1.13.8 Cronograma 

 
Tabela 26 – Cronograma – Jornal Inter News 

Jornal Inter News 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Planejamento e criação                         

Implantantação                         
Alimentação                         
Distribuição                         
Avaliação                         

Fonte: Agência Way 

 

10.1.13.9 Orçamento 

 
Tabela 27 – Orçamento – Jornal Inter News 

Fonte: Agência Way 
 
10.1.14 Ação 14: Sinalização interna 

 
10.1.14.1 Apresentação 
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Apontada como frágil, nas pesquisas exibidas anteriormente, a sinalização 

interna torna-se necessária para o CIR, uma vez que o mesmo recebe visitantes de 

diversos países ao sediar campeonatos de grande porte, nacionais e internacionais. 

A partir destas observações, a Agência Way irá propor a instalação de 

placas de sinalização, desenvolvidas com legendas nos idiomas inglês e espanhol, 

de forma a facilitar a utilização e os acessos dentro do CIR, considerando a larga 

disponibilidade das instalações. 

 
10.1.14.2 Objetivos 

 
 Facilitar acessos dentro do Clube. 

 Orientar visitantes, estrangeiros ou não. 

 
10.1.14.3 Justificativas 

 
Conforme relatórios de pesquisa apresentados anteriormente é grande a 

quantidade de avaliações negativas para este item, por parte dos associados. Assim 

sendo, a Agência Way irá propor o layout e a implantação de placas de sinalização 

trilíngues, com legendas em inglês e espanhol. Dessa forma, os visitantes e 

associados poderão se orientar e melhor utilizar as dependências do Clube. 

 
10.1.14.4 Estratégia 

 
 Oferecer layout de placas de sinalização interna, com legenda nos 

idiomas inglês e espanhol; 

 Aplicar em pontos estratégicos, de grande fluxo de pessoas. 

 

10.1.14.5 Públicos 

 
 Associados; 

 Visitantes. 

 
10.1.14 5 Desenvolvimento 
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Fase 1: Como chegar? 

Conforme apontado nas pesquisas com os associados, o Clube 
Internacional de Regatas apresenta déficit de informações e sinalização para 

orientar o associado/visitante. Considerando que o CIR recebe eventos esportivos 

de grande porte, internacionais, a Agência Way irá propor o layout de placas de 

sinalização interna, com tradução nos idiomas inglês e espanhol, de forma a facilitar 

o acesso às instalações, tanto na sede náutica, quanto na sede social.  

A confecção das placas, mediante aprovação da diretoria de patrimônio e 

Presidente vigente, ficará a cargo do CIR. A Agência Way proverá as devidas 

localizações das placas. Os trâmites de aprovação e confecção das placas 

ocorrerão durante os meses de julho a setembro. A instalação das placas será no 

mês de outubro. 
 

Figura 50 – Sinalização interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Agência Way 
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10.1.14.7 Mensuração 

 
Através de pesquisa on line, via e-mail, confeccionada pela Agência Way e 

ministrada, em novembro, pelo Setor de Comunicação do CIR, os associados 

poderão oferecer feedback a respeito da implantação das placas de sinalização. 
 

10.1.14.8 Cronograma 

 
Tabela 28 – Cronograma – Sinalização interna 

Sinalização interna 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração do Layout                         

Aprovação e confecção                          
Instalação                         
Avaliação                         

Fonte: Agência Way 

 

10.1.14.9 Orçamento 

 
Tabela 29 – Orçamento – Sinalização interna 

Fonte: Agência Way 

 
10.1.15 Ação 15: TV informativa 

 
10.1.15.1 Apresentação 
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A TV Informativa é um veículo dinâmico, com conteúdo digital, que 

apresenta-se em formato de slides, podendo receber qualquer informação 

programada, através de pen drive.  

Este é um veículo com grande potencial para a divulgação de informações. 

Encontra-se em área de grande circulação e fluxo de pessoas, no entanto, não 

obtém a visualização esperada. Por observação, constatamos que o conteúdo 

oferecido, atualmente, é fraco e desestimulante, e isso pode estar gerando a baixa 

visibilidade da ferramenta.  

 
10.1.15.2 Objetivos 

 
 Oferecer conteúdo mais atrativo. 

 Disponibilizar informações. 

 Aumentar a quantidade de televisores. 

 
10.1.15.3 Justificativas 

 
Este é um veículo a qual o CIR já possui, no entanto não utiliza todo o 

potencial dessa ferramenta. Por meio das pesquisas, constatamos que essa 

ferramenta não possui visualização satisfatória, contudo, com um conteúdo mais 

atrativo, e mais opções em posicionamentos estratégicos, essa ferramenta pode 

tornar-se muito funcional. 

 
10.1.15.4 Estratégias 

 
 Oferecer novos layouts de divulgação. 

 Abordar diversas informações de interesse para os associados. 

 Ampliação da abrangência, com mais televisores. 

 
10.1.15.5 Públicos 

 
 Associados 
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10.1.15.6 Desenvolvimento 

Fase 1: Novos layouts 

Com o intuito de melhor utilizar esta ferramenta já existente no CIR, a 

Agência Way irá apresentar novos layouts, em setembro, para a divulgação dos 

eventos. Também serão divulgadas informações úteis para os associados, tais 

como horários das modalidades esportivas e campeonatos. O espaço da TV 

Informativa também se estenderá para o uso do restaurante, que divulgará 

cardápios e noites temáticas. 

Este espaço também será aproveitado para a divulgação do salão social e 

outros espaços, dentro do Clube, para eventos. 

 

Fase 2: Ampliação da ferramenta 

Atualmente, o CIR conta com apenas uma TV Informativa, disposta em frente 

ao restaurante, na sede social. Com a aplicação desta ação, serão instalados mais 

dois televisores, um na sede social e um na sede náutica, no mês de outubro. Os 

televisores serão dispostos da seguinte forma: na sede social, próximo às quadras 

de tênis; na sede náutica, próximo ao restaurante. 

 

10.1.15.7 Mensuração 

 
Esta ação visa reforçar outras ferramentas, de outras ações. Para mensurá-la, 

a Agência Way elaborará questionários quantitativos on line, a serem enviados aos 

associados via e-mail em novembro, para que os mesmos possam avaliar, de 

acordo com as suas opiniões, o alcance e a funcionalidade da TV Informativa. A 

partir dos dados da pesquisa, a Agência Way confeccionará um relatório, a ser 

entregue ao Setor de Comunicação, em dezembro. Este relatório servirá de norte 

para aprimorar os assuntos de menor visibilidade e aceitação. 

 

10.1.15.8 Cronograma 
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Tabela 30 – Cronograma – TV informativa 

TV Informativa 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Criação dos Layouts                          
Instalação dos novos 

televisores                         
Pesquisa                         
Relatório                         

Fonte: Agência Way 

 

10.1.15.9 Orçamento 

 
Tabela 31 – Orçamento – TV informativa 

Fonte: Agência Way 

 
10.1.16 Ação 16: Encartes  

 
10.1.16.1 Apresentação 

 
A forma como a comunicação e as divulgações, sobre eventos e informações, 

se processa atualmente, no CIR, deixa a desejar. Entre o pacote de ações a serem 

propostas para divulgações e informações, constam os encartes, displays acrílicos 

dispostos dos sanitários masculinos e femininos. 

 
10.1.16.2 Objetivos 

 Proporcionar visibilidade às informações e divulgações do CIR. 
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 Compor com outras ações de divulgação, e procurar sanar falhas na 

comunicação com os associados. 

 
10.1.16.3 Justificativas 

 
O intuito do projeto é oferecer a informação e as divulgações aos associados 

dentro dos sanitários, considerando que, ainda que não acessem outras 

ferramentas, acabem por visualizar os displays enquanto estiverem nos sanitários. 

 
10.1.16.4 Estratégias 

 
 Fixar displays acrílicos nos sanitários masculinos e femininos. 

 Desenvolver layout atrativo para os cartazes de divulgação. 

 
10.1.16.5 Públicos 

 
 Associados 

 
10.1.15.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Criação dos layouts 

Visando reforçar a ação anterior, a Agência Way irá apresentar layouts, em 

formato A4, para serem dispostos dentro dos encartes, no mês de setembro. A 

finalidade, igualmente, será a divulgação dos eventos, informações úteis para os 

associados, tais como horários das modalidades esportivas e campeonatos, e para o 

uso do restaurante, que divulgará cardápios e noites temáticas. 

Este espaço também será aproveitado para a divulgação do salão social e 

outros espaços, dentro do Clube, para eventos. 
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Figura 51 - Encarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2: Ampliação da ferramenta 

Atualmente, o CIR não possui encartes. Com a aplicação desta ação, serão 

instalados 48 displays acrílicos, dispostos atrás das portas de todos os boxes, nos 

sanitários masculinos e femininos da sede social e 12 na sede náutica, no mês de 

outubro.  

 
10.1.16.7 Mensuração 

 

Fonte: Agência Way 
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Da mesma forma que ocorrerá a mensuração da ação anterior, os 

questionamentos a respeito do alcance e funcionalidade dos encartes serão 

encaminhados aos associados, via e-mail, em novembro. A partir dos dados da 

pesquisa, a Agência Way confeccionará um relatório, a ser entregue ao Setor de 

Comunicação, em dezembro. Este relatório servirá de norte para aprimorar os 

assuntos de menor visibilidade e aceitação. 

 

10.1.16.8 Cronograma 

 
Tabela 32 – Cronograma - Encartes 

Encartes 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Criação dos Layouts                          

Instalação dos encartes                         
Pesquisa                         
Relatório                         

Fonte: Agência Way 

 

10.1.16.9 Orçamento 

 
Tabela 33 – Orçamento - Encartes 

Fonte: Agência Way 
 

1.10.17 Ação 17: Anuncie aqui 

 
1.10.17.1 Apresentação 
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O Clube Internacional de Regatas dispõe de excelentes espaços dentro 

do ginásio poliesportiva, local de grande fluxo de pessoas, entre funcionários, 

associados e visitantes (quando há apresentações da patinação, ginástica artística, 

entre outras modalidades). A proposta dessa ação é divulgar o espaço, de forma a 

melhor aproveitá-los e arrecadar renda ao Clube. 

Ocorrendo por regime de comodato, a utilização dos espaços pode render 

patrocínios e apoios, muito além da locação apenas. 

 
10.1.17.2 Objetivos 

 
 Divulgar os espaços para outdoor no ginásio poliesportivo; 

 Arrecadar renda; 

 Trabalhar com regime de comodato, para obter patrocínio e apoios. 

 
10.1.17.3 Justificativas 

 
O Clube dispõe de espaços que, atualmente, se encontram em desuso. A 

proposta dessa ação sustenta-se não apenas pela possibilidade de arrecadação de 

verba, mas pelo regime de comodato, que pode inferir ao CIR patrocínio e apoio, 

podendo ser destinados a melhorias, eventos, modalidades esportivas, 

campeonatos, exposições, entre tantos outros fatores. 

 
10.1.17.4 Estratégias 

 
 Desenvolvimento de layout para divulgação dos espaços; 

 Divulgação dos espaços. 

 
10.1.17.4 Públicos 

 
 Associados 

 Públicos de interesse/visitantes empreendedores 

 
10.1.17.5 Desenvolvimento 
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Fase 1: Criação do layout 

Para promover maior visibilidade aos espaços de outdoor já existentes, 

dispostos no ginásio poliesportivo da sede social, serão propostos, em outubro, pela 

Agência Way, layouts explicativos. A finalidade da divulgação desses espaços é 

gerar renda ao Clube, por meio de locação ou captar patrocínio e apoio, por meio de 

regime de comodato13.  

 
Fugura 52 – Anuncie aqui 

 

Fase 2: Divulgação  

Após confecção e aprovação do layout, será efetuada a divulgação dessa 

peça, por meio da TV Informativa e dos encartes, no mês de novembro. 

 

10.1.17.7 Mensuração 

 
Para mensuração dessa ferramenta, a Agência Way elaborará questionários 

quantitativos on line, a serem enviados aos associados via e-mail em novembro, 

para que os mesmos possam avaliar, de acordo com as suas opiniões, o seu 

alcance e a funcionalidade. A partir dos dados da pesquisa, a Agência Way 

confeccionará um relatório, a ser entregue ao Setor de Comunicação, em dezembro.  
                                                 
13 Comodato: define-se por contrato unilateral, porque somente o comodatário assume obrigações. A gratuidade 
é o que distingue o comodato da locação.  

Fonte: Agência Way 

P
la

n
o

 d
e 

A
çã

o
 



254 

 

 

10.1.17.8 Cronograma 

 
Tabela 34 – Cronograma – Anuncie aqui 

Anuncie aqui 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Criação do Layout                          

Divulgação                          
Pesquisa                         
Relatório                         

Fonte: Agência Way 

 
10.1.17.9 Orçamento 

 
Tabela 35 – Orçamento – Anuncie aqui 

Fonte: Agência Way 
 
10.2 PROGRAMA IDENTIFICACIR  

 
Este conjunto de ações visa trabalhar a imagem institucional do Clube 

Internacional de Regatas. Sua finalidade é, primeiramente, estipular conjunto de 

missão, visão e valores para o CIR, além da confecção de um vídeo institucional e 

da conscientização acerca da relevância de projetos de recuperação e preservação 

de sua história. 

Irão compor este programa, basicamente, ações que trabalhem fatores 

institucionais, de forma a contribuir para a credibilidade da instituição. 

Muito além das falhas e ruídos na comunicação identificados nas pesquisas 

desse projeto, este programa foca na questão do autoconhecimento da instituição, 
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imprescindível não somente para promover o entendimento de suas origens, como 

para sinalizar caminhos para seu futuro e, principalmente, pontuar sua 

responsabilidade e registrar seu legado para a história da cidade e do país. 

  
10.2.1 Ação 1: Institucional 

 
10.2.1.1 Apresentação 

 
A identidade institucional é a expressão que confere personalidade e traduz o 

que se considera ideal para a instituição, representada nos conceitos de missão, 

visão e valores, onde missão define a razão da existência; visão, a situação 

desejável para o futuro; os valores constituem a base de tudo o que acredita como 

certo e adequado. 

Assim sendo, a Agência Way irá propor, para esta ação, a criação e a 

divulgação da identidade institucional do Clube Internacional de Regatas. 

 

10.2.1.2 Objetivos  

 
 Criar a Missão: É o propósito de a empresa existir. É sua razão de ser. 

 Criar a Visão: É a situação em que a instituição deseja chegar (em 

período definido de tempo). 

 Criar os Valores: são os ideais de atitude, comportamento e resultados 

que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da 

empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros. 

 

 

10.2.1.3 Justificativas 

 
Definir a direção estratégica do CIR, da integração das operações à estratégia 

da companhia e da motivação da equipe.  

Identidade institucional é um recurso poderoso para que empreendedores 

consigam planejar negócios diferenciados, atrair colaboradores engajados e se 

orgulhar de seu trabalho. 
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10.2.1.4 Estratégias 

 
 Criar identidade institucional (missão/visão/valores). 

 Divulgar através de quadros. 

 Efetuar pesquisas quantitativas. 

 
10.2.1.5 Públicos 

 
 Associados 

 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados) 

 
10.2.1.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Missão 

Se uma instituição não souber para que ela existe, não conseguirá definir uma 

estratégia de crescimento. A definição da missão serve como base para a 

construção da estratégia institucional (com objetivos, indicadores e metas). Uma boa 

definição de missão deve esclarecer o benefício gerado pela empresa para seus 

stakeholders. 

Assim sendo, a Agência Way confeccionará, como missão para o Clube 
Internacional de Regatas: 

 
Proporcionar, através da prática de atividades físicas e sociais, melhor 

qualidade de vida, melhora nos níveis de saúde, maior satisfação, entretenimento, 

lazer e bem estar aos nossos clientes. 

 

Fase 2: Visão 

Definida a missão, é o momento de a instituição determinar uma visão de 

futuro, ter objetivos para atingir nos próximos anos. É fundamental que eles tenham 

indicadores e metas. Se a instituição deseja crescer, ser a melhor e/ou a mais 

admirada de seu segmento, deverá definir indicadores e metas mensuráveis e 

realísticos, para saber se está alcançando seus objetivos. 
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Assim sendo, a Agência Way confeccionará, como visão para o Clube 
Internacional de Regatas: 

 
Tornar-se, através do aprimoramento contínuo dos nossos serviços, um 

modelo de excelência, que coloca em primeiro lugar o relacionamento com seus 

clientes, tornando-se assim uma referência entre os clubes do estado de São Paulo. 

 

Fase 3: Valores 

Os valores devem definir os princípios da empresa e servir de base aos 

relacionamentos com os colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. 

Assim sendo, a Agência Way confeccionará, como valores para o Clube 
Internacional de Regatas: 

 
 Honestidade 

 Ética 

 Qualidade 

 Comunicação  

 Comprometimento 

 Respeito 

 Cordialidade 

 
Fase 4: Divulgação 

Estipulada a identidade institucional, a Agência Way confeccionará um cartaz 

em formato A3, a ser enquadrado. Serão confeccionados sete cartazes, a serem 

distribuídos da seguinte forma: um cartaz próximo a cada relógio de ponto dos 

funcionários, sendo dois na sede social e um na sede náutica; um cartaz para o 

setor administrativo e um cartaz para o setor operacional; um cartaz ao lado da 

recepção dos associados, na entrada principal da sede social e um cartaz próximo à 

marina, na sede náutica. A confecção do cartaz será em abril e sua divulgação será 

em maio, nas ferramentas citadas. 
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Figura 53 - Institucional 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 10.2.1.7 Mensuração 

 
Será ministrada uma pesquisa, com os associados, on line, via e-mail, para 

mensurar o alcance e a eficácia da ação. A aplicação da pesquisa e a confecção do 

relatório ocorrerão no mês de setembro. 

Para conferir o parecer dos funcionários, o assunto será abordado na reunião 

do comitê interno do mês de setembro. 

 

10.2.1.8 Cronograma 

Fonte: Agência Way 
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Tabela 36 – Cronograma – Institucional 

Fonte: Agência Way 

 

10.2.1.9 Orçamento 

 
Tabela 37 – Orçamento – Institucional 

Fonte: Agência Way 
 
10.2.2 Ação 2: DescubraCIR 

 
10.2.2.1 Apresentação 

 
O vídeo institucional é uma maneira de transmitir, de forma direta e 

transparente as informações da instituição. Ter um vídeo atrativo é uma ótima 

maneira de divulgar a identidade institucional. O vídeo institucional pode relembrar 

os stakeholders a capacidade do Clube Internacional de Regatas, fidelizá-los, 

angariar novos associados, entre outros. Ele contribui, também, para que os 

públicos de interesse compreendam como a organização atua no mercado, 

esclarecendo, assim, o seu posicionamento. 

Institucional 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Criação da missão, visão e 

valores                         
Divulgação                          
Pesquisa                         
Relatório                         
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10.2.2.2 Objetivos 

 
 Oferecer visibilidade ao CIR. 

 Esclarecer posicionamento da instituição perante o mercado. 

 

10.2.2.3 Justificativas 

 
Esta ação servirá como um reforço à ação anterior. Promoverá divulgação da 

identidade institucional do Clube e esclarecerá seu posicionamento perante o 

mercado. É uma forma de viabilizar identificação com o Clube. 

 
10.2.2.4 Estratégias 

 
 Produção do vídeo. 

 Lançamento para os associados e para os funcionários. 

 Divulgação no site. 

 
10.2.2.5 Públicos 

 
 Associados 

 Funcionários 

 

10.2.2.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Pré-produção 

Para esta ação, será contratado serviço terceirizado com empresa produtora 

de vídeos, cotada e contratada no mês de fevereiro. Haverá uma reunião entre a 

Agência Way conjuntamente com o Setor de Comunicação do CIR e o 

representante da empresa escolhida, para a coleta de dados, informações, imagens, 

criação de roteiro, a escolha dos atores, datas das gravações entre outras 

informações. Esta etapa de planejamento ocorrerá entre os meses de março a 

junho. 
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As próximas etapas, de produção e pós-produção, ficarão a cargo da 

empresa contratada. 

 

Fase 2: Produção e pós-produção 

É a fase que consiste na gravação das novas imagens. É o momento da 

execução e solução de atividades técnicas, criativas e operacionais. A pós-produção 

consiste na finalização da edição. A partir do roteiro criado, a edição juntará diversos 

elementos, tais como locução, trilhas sonoras, artes gráficas e imagens, para a 

finalização do filme. As etapas de produção e pós-produção ocorrerão entre os 

meses de julho a novembro. 

 

Fase 3: Lançamento do vídeo 

Uma vez em posse do vídeo, devidamente planejado e confeccionado, a seu 

lançamento acontecerá em dois momentos distintos: para os funcionários, o 

lançamento ocorrerá durante a confraternização de final de ano e para os 

associados ocorrerá durante a festa de Réveillon.  

 

Fase 4: Divulgação do vídeo institucional 

O vídeo institucional, após seu lançamento, ficará disponível para acesso no 

site do Clube Internacional de Regatas, e também irá compor a programação a ser 

exibida na TV Interativa. 

 

10.2.2.7 Mensuração 

 
O vídeo será disponibilizado no site da instituição e, a partir da quantidade de 

visualizações, será possível mensurar o alcance dessa ação. O monitoramento 

ficará a cargo do Setor de Comunicação do CIR. 

 

10.2.2.8 Cronograma 
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Tabela 38 – Cronograma – DescubraCIR 

DescubraCIR 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Esccolha da empresa                         

Pré-produção e 
planejamento                         

Produção                         
Lançamento do vídeo                          

Fonte: Agência Way 

 

10.2.2.9 Orçamento 
 

Tabela 39 – Orçamento – DescubraCIR 

Fonte: Agência Way 

 

10.2.3 Ação 3: Biblioteca Guerato 

 
10.2.3.1 Apresentação  

 

A implantação de uma biblioteca corporativa dentro do CIR tem por finalidade 

cativar e estimular os funcionários a criar o hábito de leitura e, consequentemente, 

instigá-los em aprofundar seus estudos. Com esta iniciativa, a organização agrega à 

sua identidade organizacional o valor da responsabilidade social, fator estratégico e 

um diferencial para a imagem institucional da organização.  
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10.2.3.2 Objetivos  

 
 Facilitar o acesso à informações e ao conhecimento para os 

funcionários.  

 Estimular o hábito da leitura entre os funcionários.  

 Agregar à cultura organizacional do Clube Internacional de Regatas 
os valores éticos e socialmente responsáveis a partir da criação de um 

espaço para leitura, lazer e entretenimento.  

 Fomentar o lazer e o bem-estar no ambiente organizacional e, 

consequentemente clima organizacional positivo.  

10.2.3.3 Justificativa 

 

A implantação da biblioteca visa oferecer, por meio da implantação de um 

espaço lúdico, a melhoria no clima e na cultura organizacional. 

Dessa forma, essa ação visa impulsionar os funcionários ao hábito da leitura 

e, consequentemente, fomentar o conhecimento de seus funcionários, também 

promovendo um espaço de lazer, bem-estar e integração.  

 

10.2.3.4 Estratégias  

 

 Adaptar uma sala inutilizada e estabelecer uma biblioteca corporativa.  

 Constituir o acervo da biblioteca com doações de livros dos 

funcionários e estimular a interação por meio de uma gincana.  

 

10.2.3.5 Públicos  

 

 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados).  

 Familiares dos funcionários 

 

10.2.3.6 Desenvolvimento  

 

Fase 1: Planejamento e adaptação da Biblioteca Guerato  
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Para a comodidade dos funcionários e facilidade ao acesso, a Biblioteca 

Guerato será estruturada na sala de artes, que atualmente não é utilizada, 

localizado na sede social. O nome surge como uma homenagem ao funcionário 

mais antigo do Clube Internacional de Regatas. A biblioteca passará por projeto 

de design, com móveis para dispor os livros e assentos e pufes para aconchegar os 

funcionários que queiram ler durante seu tempo livre. Todo o projeto passará pela 

avaliação do setor de RH, que viabilizará a aquisição do mobiliário, juntamente com 

o setor de suprimentos. Esta etapa de planejamento e adaptação ocorrerá entre os 

meses de março a maio. 

 

Fase 2: Campanha de divulgação da Gincana 

Concomitantemente ao planejamento, haverá uma gincana para arrecadação 

de exemplares, junto aos funcionários. A divulgação da gincana ocorrerá no mês de 

abril, por meio de informativos, entregues aos funcionários anexos aos holerites do 

mês. 

 

Fase 3: Gincana Abastecendo a Biblioteca 

Os títulos que serão disponibilizados na biblioteca serão arrecadados por 

meio de doações dos funcionários. Para motivar a participação de todos os 

funcionários, será promovida, pelo Setor de Comunicação, uma gincana. 

Os funcionários deverão organizar-se em sete equipes, comportas por 21 

funcionários cada. A cada semana será proposto um gênero de leitura, que ficará 

exposto por meio de cartazes próximos aos relógios de ponto dos funcionários. 

Entre os gêneros listados, estarão: romance, ficção, comédia, terror, policial, 

religioso, autoajuda, infantil, culinária/gastronômico, turístico, revistas, esportivo, 

ciências, histórico, literatura nacional, quadrinhos. A gincana terá duração de quatro 

meses, iniciando em maio e terminando em agosto. Às equipes será proposto o 

desafio de trazer, durante a semana vigente, a maior quantidade de livros do gênero. 

A cada rodada, serão destinados sete pontos à equipe vencedora, seis pontos à 

equipe vice, e assim seguirá, em ordem inversamente proporcional. Serão 

confeccionados três cartazes semanalmente, localizados próximos aos relógios de 

ponto, sendo dois na sede social e um na sede náutica, com a atualização do 

Ranking da gincana.  
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As equipes deverão ser nomeadas pelos próprios integrantes e, para efetuar 

a doação, os funcionários deverão entregar os títulos ao setor de RH mediante 

identificação da equipe participante. O setor de RH estará em posse de listagem 

com o nome das equipes e seus integrantes. 

Ao final da gincana, a equipe que somar mais pontos será a vencedora e 

ganhará um churrasco na sede náutica, para todos os seus integrantes. A 

participação na gincana será facultativa. 

 

Fase 4: Organização dos títulos e disposição do espaço 

Após o término da gincana e do projeto de design, o setor de RH organizará a 

titulação e a disposição do espaço, de forma setorizada, por gênero, e se 

encarregará da entrega da biblioteca em pleno funcionamento. 

 

Fase 5: Administração da biblioteca  

A Biblioteca Guerato será administrada pelo Setor de Comunicação do CIR, 

juntamente com o Setor de RH, que se encarregará da contratação de um menor 
aprendiz do Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos, o CAMPS14, para 

atender aos funcionários e efetuar o cadastramento dos colaboradores que queiram 

retirar livros e revistas para empréstimo. Este cadastro terá informações básicas 

como o número de registro, nome completo do funcionário, endereço, telefone, e-

mail, além de todo o histórico de livros retirados na biblioteca.  

O espaço para leitura ficará aberto diariamente, das 08h às 18h, tendo 

apenas um intervalo das 11h às 12h, horário de almoço do menor aprendiz. No 

horário do turno da madrugada, ficarão disponíveis apenas os exemplares das 

revistas para leitura. Semanalmente, cada funcionário poderá retirar até dois livros 

para empréstimo, que poderão ser renovados via Intranet ou presencialmente na 

biblioteca, não excedendo o período de trinta dias com o exemplar. O uso da 

biblioteca fica restrito aos funcionários, por estar localizado em área 

estrategicamente posicionada para tal. O uso da biblioteca não será aberto aos 

associados, para não criar atritos e/ou constrangimentos derivados do uso misto 

                                                 
14 O Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos, o CAMPS, é uma instituição sem fins lucrativos que visa 
prover aos adolescentes entre 14 a 18 anos a primeira experiência profissional, por meio de uma formação 
técnica e inserção dos menores aprendizes em empresas da região (CAMP, 2012). 
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(funcionários e associados). Os familiares dos funcionários que tenham interesse de 

frequentar a biblioteca poderão fazê-lo às segundas-feiras. 

 

Fase 6: Divulgação e inauguração da Biblioteca Guerato 

A inauguração da biblioteca para utilização dos funcionários ocorrerá em 

novembro. No mês que precede sua inauguração, informativos serão distribuídos 

juntamente com os holerites, e também estará disponível na Intranet informações 

sobre a inauguração e o horário de funcionamento da biblioteca. 

   

10.2.3.7 Mensuração  

 

Mensalmente, o menor aprendiz fará um levantamento de dados com o total e 

o nome dos títulos retirados pelos funcionários, e encaminhará ao setor de 

Comunicação, que fará um relatório mensal. Este relatório será encaminhado para 

Agência Way, que analisará seu conteúdo de forma a verificar se este espaço está 

atingindo, de fato, o seu propósito, de instigar os colaboradores do Clube 
Internacional de Regatas ao hábito da leitura.  

 

10.2.3.8 Cronograma 

  
Tabela 40 – Cronograma – Biblioteca Guerato 

Biblioteca Guerato 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Planejamento e adaptação 

do espaço                         
Divulgação da arrecadação                         

Arrecadação                         
Organizar títulos e 

disposição do espaço                         
Divulgar o lançamento da 

biblioteca                         
Lançamento                         

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 
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10.2.3.9 Orçamento 
 

Tabela 41 – Orçamento – Biblioteca Guerato 

Fonte: Agência Way 
 
10.2.4 Ação 4: Resgatando memórias 

 
10.2.4.1 Apresentação 

  
A memória é um dos alicerces que dá sentido à vida. Com uma instituição não 

é diferente. Preservar a memória institucional é manter a instituição viva e, também, 

uma forma de fortalecer suas bases. Para que essa memória seja preservada, é 

preciso conservar fotos, documentos, objetos e organizar os registros dos fatos. Os 

erros e acertos do passado ajudam a entender o presente e a planejar ações 

futuras. 

Também é preciso olhar para as pessoas, pois a história institucional é uma 

construção que traz em si as marcas dos sujeitos que dela fazem parte. A ação 

pretende resgatar a história da organização, tendo como uma das fontes de 

informação a experiência dos funcionários. O acervo do museu será formado por 

gravações orais e audiovisuais de depoimentos dos funcionários, que contarão as 

diversas mudanças, ao longo dos 116 anos de existência do Clube Internacional 
de Regatas, presenciadas por eles. Será apresentado um espaço de preservação 

da memória e o restauro dos itens históricos do CIR. 
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10.2.4.2 Objetivos  

 

 Criar maior envolvimento dos funcionários com o CIR. 

 Resgatar a história da empresa, valorizando sua memória.  

 Documentar a história do Clube Internacional de Regatas por meio 

de técnicas audiovisuais e peças de acervo.  

 Evidenciar a importância do CIR no desenvolvimento histórico da 

cidade de Santos. 

 

10.2.4.3 Justificativa  

 

O Clube apresenta uma larga gama de itens históricos de valor, sem a devida 

preservação. Observamos, por meio da pesquisa, a dificuldade de encontrar dados 

sobre o histórico desse clube sociorrecreativo de 116 anos. Notamos que os 

funcionários mais antigos possuem conhecimento, memórias e histórias a contar, 

contudo não há nada documentado e arquivado devidamente. 

Além disso, observamos que um dos clubes sociorrecreativos mais antigos do 

Brasil, ainda em atividade, não contempla seu protagonismo e não possui registros 

históricos que possibilitem ostentar uma identidade organizacional sólida e 

transparente. Dessa forma, a implantação do museu Resgatando Memórias 

promoverá a valorização de sua história e envolverá os seus funcionários, como 

coautores da memória institucional. 

 

10.2.4.4 Estratégias  

 

 Contratação de uma produtora para gravação dos vídeos.  

 Seleção e convite aos personagens-chave da história do CIR. 

 Gravações para o documentário CIR – 116 anos de memórias 

 Parceria com a Universidade Católica de Santos, com o curso de 

história. 

 Restauro dos itens históricos do CIR.  

 Usar o método de storytelling. 
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10.2.4.5 Públicos  

 

 Associados; 

 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados).  

 

10.2.4.6 Desenvolvimento  

 

Fase 1: Convênio com a Universidade  

Será efetuado, por intermédio da Agência Way, juntamente com os setores 

de Recursos Humanos e Comunicação do CIR, convênio com a Universidade 

Católica de Santos, com o curso de História. A finalidade do convênio é a utilização 

da mão de obra dos estudantes do curso para restauração dos objetos históricos do 

acervo do CIR, que encontram-se em mau estado de conservação, tais como fotos, 

troféus, medalhas, flâmulas, entre outros. 

As horas dedicadas ao restauro contarão como estágio ou atividades 

complementares aos alunos interessados. O convênio será acordado em março, e 

os estudantes terão entre os meses de abril a setembro para efetuar o restauro nas 

devidas peças, escolhidas anteriormente pelo Setor de RH juntamente com o Setor 

de Comunicação. As peças deverão ser catalogadas. 

 

Fase 2: Documentário CIR – Mais de um século de memórias 

Para a confecção do documentário a Agência Way, juntamente com o setor 

de RH e um representante de empresa produtora contratada, se reunirão para 

elencar os possíveis personagens do projeto. O documentário a ser produzido será 

denominado CIR – Mais de um século de memórias. 

Será elaborado um cronograma de gravação, sendo que a produtora utilizará 

as instalações do Clube Internacional de Regatas como cenário para a captação 

dos depoimentos.  

 

Fase 3: Gravações do documentário 

Por ser um documentário que contempla visões diferentes, todas as 

gravações terão roteiro aberto, guiadas por perguntas-chave que poderão sofrer 

alteração, conforme o entrevistado. As perguntas serão orientadoras, e o interlocutor 
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deverá conduzi-las conforme o entrevistado, ou seja, de acordo com a 

manifestação dos discursos, lembranças e memória do funcionário.   

A captação do material de audiovisual do museu ocorrerá no período 

máximo de um mês. Após a finalização das gravações será feita a edição do 

material. A empresa contratada terá o prazo de três meses para entrega das 

edições.  

 

Fase 4: Divulgação do espaço de preservação da memória 

A divulgação do espaço de preservação da memória Resgatando Memórias 

ocorrerá pelo aplicativo do Clube, pelo site e pelas mídias digitais, durante todo o 

mês de outubro. 

 

Fase 5: Montagem das instalações 

A adaptação da sala para acolher as peças restauradas ocorrerá em outubro, 

durante a divulgação do espaço. A montagem das instalações ficará a cargo do 

setor de RH, juntamente com o setor de suprimentos. 

 

Fase 6 - Lançamento do espaço de preservação da memória Resgatando 

Memórias 

O lançamento oficial do espaço de preservação da memória Resgatando 

Memórias será no mês de novembro. Para a inauguração oficial, serão chamados os 

diretores, que discursarão sobre a importância do projeto, os colaboradores que 

participaram das filmagens, além dos associados. Após a solenidade de abertura, o 

documentário será apresentado aos convidados, em seguida será servido o coquetel 

de confraternização.  

A exposição será permanente, e um televisor permanecerá exibindo o 

documentário CIR – Mais de um século de memórias. O horário de funcionamento 

do espaço de preservação da memória será de terça-feira à domingo, das 8h às 

17h. O acesso será restrito a associados, funcionários, eventuais visitantes e não 

será aberto ao público. 
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10.2.4.7 Mensuração  

 

Uma pesquisa de satisfação será enviada aos associados e aos funcionários 

com endereço eletrônico cadastrado, via e-mail, pelo Setor de Comunicação do 

CIR, em dezembro, que enviará um relatório baseado nos dados obtidos à Agência 
Way. 

Também estará disposto, na entrada do local, um livro de visitantes, para que 

os mesmos possam assinar, registrando sua presença. As informações deste livro 

também contarão no relatório, a fim de mensurar as visitações.  

 
10.2.4.8 Cronograma 

 
Tabela 42 – Cronograma – Resgatando memórias 

Resgatando Memórias 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Planejamento e criação do 

convênio                         
Restauro e catalogação                         
Escolha da empresa e 

personagens do 
documentário                         

Gravações do documentário                         
Edição                         

Divulgação do EPM                         
Adaptação da sala e 

montagem                         
Lançamento do EPM                         

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 

 
10.2.4.9 Orçamento 
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Tabela 43 – Orçamento – Resgatando memórias 

Fonte: Agência Way 

 

10.3 PROGRAMA RELACIONACIR 

 
O RelacionaCIR é um programa que tem como público-alvo os funcionários, 

seus familiares, e a comunidade do entorno da sede náutica do CIR. 

O conjunto de ações apresentadas a seguir, e que constituem este programa, 

objetiva promover a aproximação do Clube Internacional de Regatas com seus 

funcionários e seus familiares e a comunidade do entorno da sede náutica do CIR, a 

fim de estreitar e fortalecer vínculos, e tornar-se participativo no cenário familiar dos 

funcionários e no desenvolvimento da região. 

 
10.3.1 Ação 1: CapacitaCIR – Workshops e treinamentos para funcionários 

 

10.3.1.1 Apresentação  

 
A capacitação corporativa é uma das ferramentas mais importantes para que 

as empresas alcancem seus objetivos. Funcionários capacitados estão aptos a 

sanarem adversidades com mais facilidade, rapidez e segurança, proporcionam 

demanda de trabalho dividida de forma igualitária (diluindo sobrecarga para os 

funcionários) e oferecem possibilidade de continuidade à eficácia das ações a serem 

propostas nos três programas desse projeto.  

P
la

n
o

 d
e 

A
çã

o
 



273 

 

 

A satisfação dos funcionários, referente aos benefícios diretos e indiretos 

desta ação, consequentemente, gera o clima organizacional positivo e qualidade 

do trabalho, outro fator determinante para a sustentação da comunicação eficaz. 

 

10.3.1.2 Objetivos 

 
 Capacitar os funcionários para a obtenção de resultados 

positivos no envolvimento com a equipe.  

 Proporcionar oportunidades de crescimento profissional e 

pessoal aos funcionários. 

 Estimular uma cultura organizacional com enfoque nos 

resultados, feedback e desenvolvimento contínuo.  

 Aumentar a qualidade de vida no trabalho.  

 

10.3.1.3 Justificativas 

 
Como evidenciado nas pesquisas, por meio das entrevistas em profundidade 

com a auxiliar administrativa Luzinete Pereira e a assessora de imprensa Juliana 

Molinari, e também apontado nas entrevistas quantitativas, há sobrecarga de 

atividades para alguns funcionários, derivada de desconhecimento acerca dos 

assuntos demandados por parte dos demais funcionários, bem como não há 

nenhum tipo de treinamento ou reciclagem ao longo dos anos para os funcionários.  

Nesse sentido, faz-se necessária a aplicação de workshops e treinamentos 

para funcionários, com a finalidade de proporcionar ambiente de trabalho sadio e 

funcional, melhora do clima organizacional e produtividade, bem como proporcionar 

crescimento profissional e pessoal aos funcionários. A possibilidade de integrar os 

funcionários em atividades conjuntas também visa diluir as “ilhas” departamentais. 

 

10.3.1.4 Estratégias 

 

 Contratação de empresa especializada em treinamentos e 

workshops corporativos. 
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 Convite a todos os funcionários, enviados via e-mail, reunião 

com os superiores e dispostos no Jornal Mural Fique por Dentro do 

Vermelhinho. 

 Estruturação do workshop de maneira em que as peculiaridades 

da empresa sejam pontos relevantes do treinamento. 

 Tratar de temas que convenham para a instituição, bem como 

temas atuais, que também sejam de grande valia para a vida 

profissional do funcionário. 

 

10.3.1.5 Públicos 

 

 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados) 

 

10.3.1.6 Desenvolvimento  

 
Fase 1: Escolha das empresas 

Como critério para a escolha das empresas prestadoras do serviço, será 

avaliado a flexibilidade dos conteúdos propostos por elas, visando, com isso, o 

melhor direcionamento das atividades à realidade dos funcionários, sendo de grande 

importância para obtenção de resultados positivos, antes e depois da capacitação. 

Os workshops têm como foco o conhecimento técnico e a interação dos 

funcionários. 

 

Fase 2: Workshop primeiro semestre – Excelência e qualidade no 

atendimento e relacionamento com o cliente 

O convite será enviado por e-mail aos funcionários administrativos, um mês 

antes do evento. Conforme preferência indicada na pesquisa, anteriormente, será 

realizada, também, uma reunião com os superiores, para que os mesmos possam 

conversar a respeito do evento, quinze dias antes da data vigente. Nesta reunião 

terá um documento o qual deverá ser assinado pelos presentes, para protocolar a 

ciência de cada funcionário a respeito do evento, para que todos possam adequar 

suas agendas para a participação do acontecimento. 
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O convite será transmitido para os funcionários operacionais e terceirizados, 

por meio de reunião com os superiores, conforme preferência indicada na pesquisa, 

igualmente com documento a ser assinado, comprovando ciência de todos os 

presentes referente ao evento, quinze dias antes da data vigente. Informativos 

também serão entregues a estes funcionários junto com o holerite do mês de março, 

ainda seguindo as preferências apontadas nas pesquisas. Um comunicado, acerca 

do evento, estará evidenciado no Jornal Mural Fique por Dentro do Vermelhinho, 

para acesso de todos os funcionários, na atualização do mês de março.  

 O workshop será realizado no salão social, localizado na sede social, 

dependendo de sua disponibilidade, objetivando, com isso, diluir gastos e 

transtornos para os funcionários e para a instituição, além de facilitar a locomoção 

dos funcionários da sede náutica para a sede social, que se dará por meio da 

barquinha própria do CIR. 

O workshop terá duração de oito horas, divididas em dois turnos (nos 

períodos matutino e vespertino, das 8h às 12h e das 14h às 18h) e dois dias, sendo 

quatro horas por dia. Nesses dias os funcionários trabalharão somente meio 

período. Em cada treinamento haverá uma pausa de 20 minutos para um Coffee-

Break que será fornecido por empresa especializada.  

O primeiro dia será reservado para o tema “excelência e qualidade em 

atendimento”, ocasião em que serão abordados assuntos como atendimento, 

postura, linguagem, entre outros. O segundo dia será reservado para o tema 

“excelência e qualidade no relacionamento com o cliente” e serão abordados temas 

como oratória, feedback, entre outros.  

Por tratar-se de atividades que visam o enriquecimento cognitivo e a 

sensibilização para o amadurecimento socioemocional, a metodologia a ser aplicada 

será essencialmente vivencial, experimental e participativa, utilizando-se de recursos 

como: técnicas de dinâmicas interpessoal e grupal, exposições dialogadas, 

exercícios estruturados, semiestruturados e sem estruturas e análise de papéis, 

dramatizações e outras técnicas ativas, que possibilitam aos participantes a 

coparticipação no seu processo de desenvolvimento. 
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Figura 54 – Divulgação workshop atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3: Workshop segundo semestre – Sustentabilidade corporativa 

O convite será enviado por e-mail aos funcionários administrativos, um mês 

antes do evento, no mês de julho. Conforme preferência indicada na pesquisa, 

anteriormente, será realizada, também, uma reunião com os superiores, para que os 

mesmos possam conversar a respeito do evento, quinze dias antes da data vigente. 

Nesta reunião terá um documento a ser assinado pelos presentes, para protocolar a 

ciência de cada funcionário a respeito do evento, para que todos possam adequar 

suas agendas para a participação do acontecimento. 

Fonte: Agência Way 
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O convite será transmitido para os funcionários operacionais e terceirizados 

por meio de reunião com os superiores, conforme preferência indicada na 

pesquisa, igualmente com documento a ser assinado, comprovando ciência de 

todos os presentes referente ao evento, quinze dias antes da data vigente. 

Informativos também serão entregues a estes funcionários junto com o holerite, 

ainda seguindo as preferências apontadas nas pesquisas. Um comunicado, acerca 

do evento, estará evidenciado no Jornal Mural Fique por Dentro do Vermelhinho, 

para acesso de todos os funcionários.  

O workshop será realizado no salão social, localizado na sede social, 

dependendo de sua disponibilidade, objetivando, com isso, diluir gastos e 

transtornos para os funcionários e para a instituição, além de facilitar a locomoção 

dos funcionários da sede náutica para a sede social, que se dará por meio da 

barquinha própria do CIR. 

O workshop terá duração de oito horas, divididas em dois turnos (nos 

períodos matutino e vespertino, das 8h às 12h e das 14h às 18h) e dois dias, sendo 

quatro horas por dia. Nesses dias os funcionários trabalharão somente meio 

período. Em cada treinamento haverá uma pausa de 20 minutos para um Cofee-

Break que será fornecido por empresa especializada.  

O primeiro dia será reservado para o tema “conceitos gerais de 

sustentabilidade e o estado global”, ocasião em que serão abordados assuntos 

como sustentabilidade global, política e economia ambiental, consumo sustentável, 

entre outros. O segundo dia será reservado para o tema “sustentabilidade e 

responsabilidade corporativa e as grandes questões brasileiras”, ocasião em que 

serão abordados assuntos como aplicação do consumo e postura sustentáveis no 

ambiente profissional, técnicas de energia sustentável no Brasil, questões climáticas, 

entre outros.  

Ao final das atividades diárias serão promovidas técnicas de dinâmicas 

interpessoal e grupal como forma de afirmar o conhecido oferecido durante o 

workshop. 
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Figura 55 – Divulgação workshop sustentabilidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.3.1. 7 Mensuração 

 

A avaliação do treinamento proposto será feita pela Agência Way após o final 

dos cursos, com um questionário sobre a opinião dos funcionários, quanto à eficácia 

do conteúdo oferecido a ser aplicado no cotidiano laboral. Dois representantes da 

Agência Way acompanharão os eventos e ministrarão as pesquisas, que terá seus 

relatórios emitidos pela agência como feedback aos diretores, e apresentados em 

Fonte: Agência Way 
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reuniões com a diretoria executiva, às terças-feira seguintes, dia 24 de março e 25 

de agosto de 2015, respectivamente, às 19h. 

Também haverá um acompanhamento após o período de três meses, em 

junho e em novembro, com pesquisa quantitativa, composta por perguntas 

fechadas e semiabertas, ministrada por quatro representantes da Agência Way, 

com a finalidade de verificar a aplicação do conteúdo e a percepção dos funcionários 

quanto às mudanças nos relacionamentos. Os relatórios serão emitidos pela agência 

como feedback aos diretores, e apresentados em reunião com a diretoria executiva, 

na primeira terça-feira de julho e de dezembro, dias 7 e 1, respectivamente, às 19h. 

 

10.3.1.8 Cronograma 

 
Tabela 44 – Cronograma – CapacitaCIR 

CapacitaCIR Workshops e treinamentos para funcionários 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Workshop primeiro semestre                         

Divulgação                          
Acompanhamento                          

Avaliação                         
Workshop segundo semestre                         

Divulgação                          
Acompanhamento                          

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 

10.3.1.9 Orçamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

P
la

n
o

 d
e 

A
çã

o
 



280 

 

 

Tabela 45 – Orçamento – CapacitaCIR 

Fonte: Agência Way 
 
10.3.2 Ação 2: ValorizaCIR 

 
10.3.2.1 Apresentação  

 
Reconhecer a dedicação e o empenho dos colaboradores para o 

desenvolvimento da instituição é essencial para cativar bons relacionamentos, um 

clima organizacional positivo e uma cultura organizacional baseada em respeito, 

valorização e incentivo. O programa ValorizaCIR visa homenagear os funcionários 

com longa permanência e prestação de serviços à instituição, como forma de 

valorização e agradecimento, aos esforços dedicados em prol do crescimento e 

desenvolvimento de um dos clubes sociorrecreativos, em atividade, mais antigos da 

cidade e do país. 
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10.3.2.2 Objetivos  

 
 Reconhecer e gratificar os funcionários com longa permanência e 

prestação der serviços à instituição. 

 Motivar um clima organizacional positivo, respaldado pelo respeito e 

valorização àqueles funcionários que dedicam-se ao crescimento e 

desenvolvimento do CIR.  

 Motivar os colaboradores. 

 

10.3.2.3 Justificativa  

 
A falta de valorização e o distanciamento dos superiores estão apontados, ao 

longo de todas as entrevistas da pesquisa, apresentada nesse projeto. As 

reclamações acerca do clima organizacional negativo acentuam-se, através de 

reclamações de benefícios a quem integra círculo de amizades com a presidência e 

as diretorias vigentes, e, consequentemente, as “ilhas” departamentais.  

Contudo, uma instituição consciente deve tratar seus funcionários de forma 

respeitosa, valorizando-os e motivando-os, ciente de que cada funcionário é uma 

peça-chave para a propagação do clima e da cultura organizacional positiva, e, 

consequentemente, aumento da produtividade e da qualidade de vida, que refletem 

diretamente na imagem positiva da instituição. O público composto pelos 

funcionários deve ser trabalhado de forma estratégica. 

 

10.3.2.4 Estratégias  

 

 Campanha interna, com divulgação dos funcionários homenageados, no 

Jornal Inter News, editoria Vermelhinho, o destaque é você; no Jornal Mural 

Fique por Dentro do Vermelhinho e banners dispostos do dia da homenagem. 

 Destaque dos nomes dos homenageados nos convites da 

confraternização de final de ano dos funcionários. 

 Solenidade para homenagem e premiação dos funcionários durante a 

confraternização de final de ano dos funcionários. 
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10.3.2.5 Públicos  

 
 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados). 

 Funcionários com 5, 15, 25, 35 e 50 anos de prestação de serviços.  

 

10.3.2.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Homenageados do ano  

Para dar o merecido destaque aos colaboradores com considerável tempo de 

prestação de serviços, será realizada uma homenagem especial, dentro do 

tradicional evento de final de ano para os funcionários.  

Serão dispostos dois banners (90cm x 1,20m) na entrada do salão social, na 

data do evento, informando os homenageados da noite. Todos os convites contarão 

com os nomes dos homenageados como convidados especiais. Os convites serão 

distribuídos durante reunião com os superiores de cada setor, um mês antes do 

evento, no mês de novembro. Haverá documento a ser assinado para confirmar o 

recebimento do convite, para cada funcionário presente na reunião. Também haverá 

divulgação do evento no JM Fique por Dentro do Vermelhinho, na atualização de 

dezembro. 

  

Fase 2: Estrelas da noite 
Na cerimônia de abertura do evento, que acontecerá na segunda semana de 

dezembro, o relações-públicas do CIR (conforme ação a ser apresentada 

posteriormente, no Programa ComunicaCIR) subirá ao palco e convidará o 

presidente vigente a discursar sobre temas como a importância de força de trabalho, 

dos funcionários tradicionais, da união e dos relacionamentos internos.  

Os funcionários homenageados, então, serão chamados ao palco, por ordem 

de procedência crescente em relação ao tempo de serviço, e receberão a sua 

devida gratificação. Dos prêmios concedidos, consistem:  

- 5 anos de serviços: Relógio de pulso; 

- 15 anos de serviços: Bicicleta; 

- 25 anos de serviços: TV de LCD de 29”; 
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- 35 anos de serviços: Final de semana em uma pousada com café da 

manhã e um acompanhante; 

- 50 anos de serviços: Um mini-cruzeiro de três dias com pensão completa e 

um acompanhante. 

 
10.3.2.7 Mensuração 

 
Como forma de mensurar o alcance desta ação, faremos um contato 

presencial com os funcionários homenageados, na semana após o evento (terceira 

semana de dezembro), com a finalidade de inferir se as homenagens e a premiação 

corresponderam às suas expectativas. Os depoimentos serão reunidos no relatório 

pós-evento e também divulgados no Jornal Mural Fique por Dentro do Vermelhinho, 

na atualização de janeiro. 

 

10.3.2.8 Cronograma 
 

Tabela 46 – Cronograma – ValorizaCIR 

ValorizaCIR 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Homenagem do ano                         

Aquisição de premiação                         
Estrelas da noite                         

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 

 

10.3.2.9 Orçamento 
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Tabela 47 – Orçamento – ValorizaCIR 

Fonte: Agência Way 
 
10.3.3 Ação 3: Dinamizando a comunicação 

 
10.3.3.1 Apresentação 

 
A Comunicação é essencial para promover uma cultura e um clima 

organizacional positivos para integrar funcionários, para a resolução de problemas, 

para agilizar e desburocratizar processos, para garantir a assertividade nas 

atividades, entre tantos outros fatores.  

Contudo, sabemos, pelos resultados apontados na pesquisa apresentada 

nesse projeto, que falhas na comunicação interna do CIR vêm derivando diversos 

desentendimentos e problemáticas, que juntos acabam por desencadear o clima 

organizacional negativo.  

Assim sendo oferecemos, por meio dessa ação, uma forma de demonstrar a 

importância da comunicação eficaz nas atividades do cotidiano laboral, através de 

experiências lúdicas. 

 

10.3.3.2 Objetivos 

 
 Conscientizar os funcionários quanto à importância da comunicação. 

 Promover integração entre os funcionários. 
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 Diluir “ilhas” entre setores. 

 

10.3.3.3 Justificativas 

 
Conforme pudemos analisar pelos resultados da pesquisa e por observação, 

há grande descontentamento, por parte de todos os funcionários, independente da 

área de atuação, a respeito da forma como se processa a comunicação 

internamente. No entanto, ainda que perante opções de difundir a comunicação de 

maneira mais eficiente (nas entrevistas havia questões sobre ferramentas de 

comunicação, a escolha do entrevistado), todos os setores entrevistados, ainda que 

alterassem a ordem de sua preferência, votavam apenas nas mesmas ferramentas 

de comunicação: e-mail, mural, conversa com superiores. 

Assim sendo, esta ação visa conscientizar sobre a importância da 

comunicação fluida e do diálogo, e como isso pode alterar, de forma benéfica, o 

cotidiano laboral dos funcionários de todas as áreas de atuação e, 

consequentemente, atuar na construção e sustentação de uma cultura e um clima 

organizacional positivo. 

 

10.3.3.4 Estratégias 

 
 Conscientizar os funcionários respeito da importância da comunicação 

através de dinâmicas. 

 Fornecer aprendizado aprofundado através da vivência e da ludicidade. 

 Promover integração entre os funcionários e proporcionar momentos 

de diversão e descontração. 

 

10.3.3.5 Públicos 

 
 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados) 

 
10.3.3.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Preparando o terreno 
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Serão convidados três funcionários de cada área de atuação (operacionais, 

administrativos e terceirizados), escolhidos por sorteio, para participarem da 

dinâmica, de forma a compor o grupo participante com funcionários de diferentes 

turmas, para estimular a integração. O sorteio será realizado pelo Setor de 

Comunicação, em junho, e a cada dinâmica excluem-se os funcionários que já 

participaram, até que todos tenham participado e o sorteio reinicie com todos os 

integrantes. A dinâmica ocorrerá trimestralmente, com uma hora de duração, no 

salão da discoteca, em dois períodos distintos (matutino e vespertino) para que 

possa contemplar todos os funcionários. A cada ocasião em que ocorrer a ação, 

será ministrada uma dinâmica diferente. 

Assim sendo, definidos os participantes, o Setor de Comunicação se 

encarregará de contatá-los, com quinze dias de antecedência; aos funcionários 

administrativos será enviado por e-mail e, conforme preferência indicada na 

pesquisa, anteriormente, será realizada, também, uma reunião com os superiores, 

para que os mesmos possam conversar a respeito do evento, uma semana antes da 

data vigente. Nesta reunião terá um documento o qual deverá ser assinado pelos 

presentes, para protocolar a ciência de cada funcionário a respeito do evento. 

O convite será transmitido para os funcionários operacionais e terceirizados, 

por meio de informativos, seguido das preferências apontadas nas pesquisas, no 

início de suas jornadas laborais, quinze dias antes do evento.  

Também serão notificados por meio de reunião com os superiores, ainda 

conforme preferência indicada na pesquisa, igualmente com documento a ser 

assinado, comprovando ciência de todos os presentes referente ao evento, uma 

semana antes da data vigente. Um comunicado, acerca da dinâmica, estará 

evidenciado no Jornal Mural Fique por Dentro do Vermelhinho, para acesso de todos 

os funcionários, na Editoria Vermelhinho Informa, na atualização de junho. A 

dinâmica ocorrerá no mês de julho. 

 

Fase 2: Integração, divertimento e aprendizado 

Para a dinâmica os convidados serão recepcionados pelo facilitador, um 

profissional graduado em coaching e gestão de recursos humanos, que os orientará 

a formarem um círculo. Assim que o círculo estiver formado, o facilitador desenrolará 

um rolo de barbante, distribuindo-o entre os participantes, cruzando as direções do 
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círculo, até que todos estejam segurando um pedaço do fio e uma trama tenha se 

formado dentro do círculo. 

A partir deste momento, o facilitador soltará uma bexiga inflada em cima da 

trama, tendo por regra não deixá-la cair, fazendo com que os integrantes da 

dinâmica movimentem-se para que não haja lacunas por onde a bexiga percorre. 

Neste momento o facilitador passará ao redor do círculo, orientando, ao pé do 

ouvido, que integrantes aleatórios soltem o fio, um por vez. 

 A partir do primeiro fio solto, tornar-se-á cada vez mais difícil ministrar a 

trama de forma a não deixar a bexiga cair. E assim perdurará a dinâmica até que, 

inevitavelmente, a bexiga caia. 

O propósito desta dinâmica, especificamente, é valorizar o trabalho em 

equipe. Deve haver comunicação fluida e união na execução dos trabalhos, no 

cotidiano, para que tudo ocorra como previsto, pois, a partir do momento em que 

ocorrem falhas esporádicas, o trabalho torna-se cada vez mais intenso e dificultoso 

àqueles que o executam. 

Terminada a dinâmica o facilitador convidará os integrantes presentes a 

sentarem-se, ainda em círculo, e promoverá um debate acerca da atividade. Iniciará 

questionando a intenção da dinâmica, os momentos de maior facilidade e maior 

dificuldade, e assim prosseguirá incitando a discussão, de forma a incentivar a 

reflexão acerca da mensagem transmitida. 

 
10.3.3.7 Mensuração 

 

A avaliação da dinâmica proposta será confeccionada pela Agência Way. 

Após o final do evento, um questionário sobre a opinião dos funcionários, quanto à 

eficácia do conteúdo oferecido a ser aplicado no cotidiano laboral será entregue a 

cada participante, pelo facilitador. O relatório serão emitidos pela agência, assim 

como o feedback aos diretores no mês de agosto. 

 

10.3.3.8 Cronograma 
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Tabela 48 – Cronograma – Dinamizando a comunicação 

Dinamizando a comunicação 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Sorteio dos funcionários                         

Contato                         
Divulgação                         
Dinâmica                         

Aplicação dos 
questionários                         

Relatórios                          
Fonte: Agência Way 

 
10.3.3.9 Orçamento 

 
Tabela 49 – Orçamento – Dinamizando a comunicação 

Fonte: Agência Way 
 
10.3.4 Ação 4: CIR + SINDESPORTE 

 
10.3.4.1 Apresentação 

 
A relação entre o profissional e sua associação de classe, no caso, o 

sindicato, pode garantir-lhe benefícios e, assegurar-lhe mais qualidade de vida. Os 

funcionários do Clube Internacional de Regatas podem associar-se ao sindicato 
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Sindesporte, contudo devem fazê-lo sem intermédio do CIR, caso tenham 

interesse. A proposta desta ação é aproximá-los, visando oferecer suporte, amparo 

e valorização ao funcionário e, consequente, melhoria no clima organizacional 

dentro do ambiente profissional. 

 
10.3.4.2 Objetivos 

 
 Aproximar os funcionários do seu respectivo sindicato. 

 Aumentar qualidade de vida. 

 Estimular clima organizacional positivo. 

 

10.3.4.3 Justificativa 

 

Apesar da demonstração em pesquisa, por parte dos funcionários 

administrativos, de sentirem-se motivados, os argumentos apresentados e os 

demais resultados das pesquisas não identificam ações, por parte do Clube, para 

incentivar a qualidade de vida dos funcionários.  

A proposta principal desta ação é valorizar os funcionários, para que os 

mesmos sintam-se amparados através dos benefícios oferecidos por meio da 

associação com o sindicato. Importante ressaltar que a associação não será 

compulsória, esta ação visa, apenas, proporcionar um vínculo entre o funcionário e o 

sindicato, para facilitar a associação, quando houver interesse, e transmitir 

novidades e informações acerca da categoria para os funcionários do CIR. 

 

10.3.4.4 Estratégias 

 
 Contatar o sindicato Sindesporte e mediar a parceria sindicato x 

instituição. 

 Oferecer um Jornal Mural (disposto em cada sede do CIR) com as 

informações a respeito do sindicato e da categoria. 

 Facilitar a associação do funcionário com o sindicato, quando houver 

interesse. 
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10.3.4.5 Públicos 

 

 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados) 

 

10.3.4.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Comunicação com o Sindesporte 

A Agência Way, no mês de abril, entrará em contato com o sindicato 

Sindesporte, a qual os funcionários do CIR podem associar-se, com a finalidade de 

mediar uma parceria que seja benéfica para ambos, e principalmente, para os 

funcionários. Esta parceria surge com o propósito de estreitar os relacionamentos 

dos funcionários com o sindicato, por intermédio do CIR.  

 

Fase 2: Criação do Jornal Mural Sindesporte e CIR comunicam 

O veículo será desenvolvido a partir de 4 editorias que contemplem 

informações pertinentes aos funcionários, a respeito da parceria CIR x Sindesporte e 

dos benefícios que essa parceria pode proporcionar-lhes. Convém ressaltar que o 

JM apresentará linguagem simples e objetiva, para facilitar o rápido entendimento e 

visualização, em conformidade com observações obtidas por meio da pesquisa. A 

confecção do JM será a partir do primeiro contato, no mês de abril, e sua efetiva 

implantação, no mês de maio. 

Sendo assim, elaboramos o mural a partir de 4 editorias, com as seguintes 

denominações e assuntos: 
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Para atender ao objetivo desta ação, serão dispostos dois murais, sendo um 

na sede náutica e um na sede social, em lugares acessíveis e com grande fluxo de 

passagem de pessoas. Os informativos serão elaborados no formato A4, conforme 

elucidado na figura a seguir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora do descanso 

• Informações sobre a colônia de férias que o sindicato disponibiliza a seus 
associados, mediante agendamento e pagamento de taxa, para férias, 
finais de semana e feriados. 

Convênios e Parceiros 

• Esta editoria abordará os convênios e parcerias as quais os associados 
podem beneficiar-se. Uma vez associados do SINDESPORTE, os 
funcionários terão descontos em facilidades em diversas instituições, de 
padarias a academias de ginástica. 

Fique ligado 

• Abordará todas as novidades referentes à classe pertencente e tudo o que 
possa estar relacionado e ser de interesse. 

Faça parte 

• Esta editoria será fixa e conterá informações de contato, os procedimentos 
e os documentos necessários para associar-se. 
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Figura 56 – Jornal Mural Sindicato + CIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Fonte: Agência Way 
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Figura 57 – Editoria Hora do descanso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Way 
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Figura 58 – Editoria Convênios e Parceiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Way 
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Figura 59 – Editoria Fique Ligado 

 

 

 

Fonte: Agência Way 
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Figura 60 – Editoria Faça Parte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Way 
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Fase 3: Alimentando o JM   

O Setor de Comunicação do CIR entrará em contato com o Sindesporte, 

mensalmente, para coletar o conteúdo a ser informado aos funcionários, e 

alimentará o Jornal Mural, que estará disposto nas dependências do Clube, e que 

terá layout previamente criado pela Agência Way (fase 2). Este Jornal Mural, de 

nome “Sindesporte e CIR comunicam”, será produzido única e exclusivamente para 

apresentar informações referentes ao sindicato e benefícios que os funcionários 

possam utilizar, zelando pela renovação e circulação das informações. O quadro de 

aviso será feito em aço, com 4 bolsões de acrílico. 

 

10.3.4.7 Mensuração  

 
Para avaliar a funcionalidade desta ação, todas as informações veiculadas no 

mural serão reunidas em um relatório mensal elaborado pelo Setor de Comunicação 

do CIR, e a Agência Way irá avaliar se foi atingido o cumprimento e atualização do 

conteúdo das editorias em relação à proposta, e enviará cópia do relatório ao 

sindicato Sindesporte. 

 

10.3.4.8 Cronograma 

 
Tabela 50 – Cronograma – CIR + Sindesporte 

CIR + Sindesporte 

2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Comunicação com o 
SINDESPORTE                         

Criação do Jornal Mural 
SINDESPORTE e CIR comunicam                         

Implantação do JM 
SINDESPORTE e CIR comunicam                         

Alimentação o JM SINDESPORTE 
e CIR comunicam                         

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 
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10.3.4.8 Orçamento 

 
Tabela 51 – Orçamento – CIR + Sindesporte 

Fonte: Agência Way 
 
10.3.5 Ação 5: CIR para todos  

 

10.3.5.1 Apresentação  

 
A gestão participativa, entendida como a capacidade da empresa desenvolver 

técnicas voltadas ao compartilhamento de poder na tomada de decisões 

corporativas, promove um ambiente organizacional saudável motivado, em sinergia 

com a missão, a visão e os valores da empresa. Assim, uma gestão voltada para a 

sustentabilidade deve contemplar esta visão, de forma a integrar suas lideranças 

internas e a comunidade do entorno na condução de seu negócio (INSTITUTO 

ETHOS, 2012).  

Assim sendo, a Agência Way visa, através da criação de dois comitês, 

promover a integração dos diretores com os funcionários, com a finalidade de 

aproximá-los e corrigir o distanciamento citado na pesquisa desse projeto, e do 

Clube Internacional de Regatas com a comunidade do entorno da sede náutica, 

localizada no bairro Praia de Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá e assim 

fomentar uma gestão participativa. 

 

10.3.5.2 Objetivos 
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 Criar um ambiente organizacional pautado pela transparência nos 

processos de gestão. 

 Envolver os funcionários na resolução de problemas e conflitos dentro 

do CIR e proporcionar oportunidade para que os mesmos relatem 

conflitos no cotidiano de suas atividades laborais. 

 Interagir com a comunidade do bairro Praia de Santa Cruz dos 

Navegantes, procurando entender suas fragilidades e potencialidades, 

a fim de auxiliá-la e gerar, dentro das possibilidades do CIR, um 

comprometimento da organização com o desenvolvimento sustentável 

da região.  

 

10.3.5.3 Justificativas  

 
Foram considerados todos os resultados da pesquisa apresentada nesse 

projeto, que apontavam grande distanciamento entre os superiores (diretores) e os 

funcionários, bem como falta de representatividade perante os assuntos do Clube. 

Os funcionários sentem-se descuidados e gostariam de sentir-se mais participativos. 

Dessa forma, a Agência Way encontrou em um comitê participativa uma 

forma de levar representatividade a todos os setores. Através de dois funcionários 

de cada área e reuniões de periodicidade mensal, haverá maior proximidade dos 

funcionários e seus superiores, com a finalidade de sanar a insatisfação que gerava 

mal-estar e clima organizacional negativo. 

Reconhecendo a carência da comunidade do entorno da sede náutica e as 

potencialidades de estabelecer-se um bom relacionamento, a intenção da criação do 

comitê estende-se a este público. Assim, com reuniões unificando a gestão vigente 

do CIR com representantes da comunidade, será possível avaliar as possibilidades 

de atuação do Clube na comunidade, de forma a promover desenvolvimento 

sustentável na região, diminuindo possíveis impactos por parte do CIR e 

estabelecendo clima e imagem positivos. 

 

10.3.5.4 Estratégias  
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 Reuniões mensais do comitê interno (integrado por diretores, 

presidência e representantes dos setores).  

 Reuniões trimestrais do comitê da comunidade (integrado por 

representantes do CIR e representantes da comunidade do entorno). 

 

10.3.5.5 Públicos 

  
 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados). 

 Representantes da comunidade do entorno da sede náutica.  

 

10.3.5.6 Desenvolvimento  

 
Fase 1: Comitê Interno – A união faz a força  

Através das pesquisas realizadas, constatamos que há carência, por parte 

dos funcionários, de serem ouvidos e sentirem-se participativos. Logo, com o intuito 

de oferecer maior participação na gestão do Clube, implantaremos um comitê 

interno, constituído pelos diretores das diversas áreas do CIR, dois funcionários de 

cada área do Clube, escolhidos em votação, e o presidente vigente. Durante todo o 

mês de fevereiro estará noticiado, no JM Fique por Dentro do Vermelhinho, na 

Editoria Vermelhinho Informa, como proceder para registrar participação na votação 

para representante de cada setor. O funcionário que tiver interesse em participar do 

comitê deve registrar seu nome no Setor de Comunicação do CIR. A formação 

desse comitê ocorrerá na última semana do mês de fevereiro, e a votação para 

escolha dos representantes de cada setor também ocorrerá no mesmo período.  

As reuniões devem promover integração e troca de ideias, de acordo com as 

perspectivas e percepções de cada área e de cada funcionário, a respeito do clima 

organizacional, da comunicação interna, dos relacionamentos e quaisquer outros 

assuntos pertinentes. O intuito é buscar soluções simples e eficazes, para todos os 

segmentos em pauta. As reuniões devem funcionar como um grande brainstorming, 

visando a colaboração de todos.  

Estas reuniões acontecerão mensalmente, sempre na última quinta-feira do 

mês. Todos os assuntos destacados nas reuniões serão expostos no Por dentro do 

Vermelhinho, na seção Vermelhinho Informa (ação a ser explanada posteriormente, 
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no Programa de Comunicação) na atualização do mês seguinte. Todos os 

assuntos abordados serão redigidos em ata, que estará disponível no Setor de 

Comunicação do CIR. 

 

Fase 2: Comitê da comunidade – Somos todos um 

Como informado anteriormente, a sede náutica do CIR localiza-se no bairro 

da Praia Santa Cruz dos Navegantes, no município do Guarujá, onde há uma 

comunidade carente. Portanto, além da implantação do comitê interno, julgamos 

interessante que haja um comitê da comunidade do entorno da sede náutica, com a 

finalidade de estreitar laços, criar vínculos e interagir com a realidade além dos 

muros da instituição.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio do comitê interno, este comitê será 

composto pelo diretor da área náutica, o Setor de Comunicação do CIR, um 

representante da Agência Way e representantes da comunidade localizada no 

bairro da Praia Santa Cruz dos Navegantes. Contudo, para composição desse 

comitê será estabelecido contato com o líder da comunidade, na primeira semana do 

mês de fevereiro.  

A formação do comitê ocorrerá no mais tardar, até a última semana do mês 

de fevereiro, e a escolha dos representantes da comunidade ficará a cargo do líder. 

Essas reuniões sucederão dentro da sede náutica, com frequência trimestral, 

ocorrendo sempre na última quarta-feira do mês.  

A proposta segue os moldes do comitê interno, com a apresentação de 

possíveis conflitos com a instituição, dificuldades sociais, ideias, propostas e 

sugestões, como um grande brainstorming. O CIR surge como uma grande 

influência no local e deve apresentar providências que auxiliem no desenvolvimento 

da região, minimizar impactos oriundos da própria instituição, entre outros.  

Todos os assuntos destacados nas reuniões serão expostos no Por dentro do 

Vermelhinho, na seção Vermelhinho Informa, na atualização do mês seguinte. Assim 

como nas reuniões com o comitê interno, todos os assuntos abordados nas reuniões 

com o comitê serão redigidos em ata, e estarão disponíveis para consultas no Setor 

de Comunicação ou na própria sede náutica. 
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10.3.5.7 Mensuração  

 
Com as atas das reuniões e o controle de presença nas reuniões, 

verificaremos a eficácia desta ação quadrimestralmente, e semestralmente será 

confeccionado um relatório a ser entregue para o Setor de Comunicação do CIR.  

 

10.3.5.8 Cronograma 

 
Tabela 52 – Cronograma – CIR para todos 

CIR Para Todos 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Elaboração dos comitês                         

Divulgação da votação do 
comitê interno                         

Término da votação e 
formação do comitê                         

Reuniões comitê interno                         
Reuniões do comitê da 

comunidade                         
Avaliação                         

Fonte: Agência Way 

 
10.3.5.9 Orçamento 

Tabela 53 – Orçamento – CIR para todos 

Fonte: Agência Way 
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10.3.6 Ação 6: ArrecadaCIR 

 
10.3.6.1 Apresentação  

 
A proposta dessa ação é oferecer uma campanha permanente de 

arrecadação de produtos diversos e doação dos produtos arrecadados à 

comunidade do bairro Praia Santa Cruz dos Navegantes, no entorno da sede 

náutica. 

 

10.3.6.2 Objetivos  

 
 Estimular os funcionários e associados à prática solidária.  

 Promover atitudes solidárias no ambiente de trabalho. 

 Trabalhar com a comunidade do entorno.  

 

10.3.6.3 Justificativa  

 
A instituição já é adepta de práticas solidárias, no entanto somente 

esporadicamente, quando há eventos. O intuito desta ação é trazer a prática 

solidária para o cotidiano da instituição e assim, consequentemente, para o cotidiano 

dos funcionários e associados, bem como promover qualidade de vida à 

comunidade do entorno da sede náutica. 

 

10.3.6.4 Estratégias  

 
 Produção de banner da campanha.  

 Publicação de matéria sobre a campanha no Jornal Inter News e no JM 

Fique por dentro do Vermelhinho.  

 

10.3.6.5 Públicos  

 
 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados). 

 Associados. 
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 Comunidade do entorno. 

 

10.3.6.6 Desenvolvimento  

 
Fase 1: Arregaçando as mangas 

A campanha ArrecadaCIR será realizada no Clube Internacional de 
Regatas, durante todo o ano de 2015.  

A divulgação da campanha será feita por meio de seis banners (três na sede 

social, dois na sede náutica e um em área exclusiva para uso dos funcionários, na 

sede social) espalhados em pontos estratégicos de grande fluxo de pessoas no 

Clube. Os banners estarão localizados exatamente acima da caixa, onde serão 

depositadas as doações. Haverá, também, divulgação no jornal Inter News, com 

destaque de capa, na edição inaugural de fevereiro, e notas de rodapé em todas as 

demais edições do ano com o lembrete: Você já fez a sua doação esse mês? Para 

os funcionários, haverá divulgação no JM Fique por dentro do Vermelhinho, na 

editoria Vermelhinho dá a letra.  

 

Fase 2: Mão na massa 

Poderão ser doados produtos alimentares não perecíveis, produtos de 

higiene, agasalhos e brinquedos, novos ou usados em bom estado de conservação. 

Haverá coleta e separação dos produtos doados por segmento, semanalmente, por 

um funcionário do RH, que fará a devida armazenagem. A entrega dos produtos à 

comunidade do entorno acontecerá durante as reuniões do comitê da comunidade 

(conforme ação explicada anteriormente). A divulgação da entrega dos produtos 

ocorrerá juntamente com a divulgação apresentada na ação CIR Para Todos.  
 
10.3.6.7 Mensuração  

 

A Agência Way se encarregará de efetuar uma pesquisa com a comunidade 

do entorno, semestralmente, para analisar o relacionamento CIR x comunidade. A 

partir dos resultados da pesquisa, será confeccionado um relatório, a ser entregue 

ao Setor de Comunicação do CIR, em setembro. 
 

P
la

n
o

 d
e 

A
çã

o
 



305 

 

 

10.3.6.8 Cronograma 

 
Tabela 54 – Cronograma - ArrecadaCIR 

ArrecadaCIR 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Arrecadação                         

Divulgação Banners                         
Divulgação no JM Fique por 

dentro Vermelhinho                         
Divulgação no Jornal Inter 

News                         
Coleta e separação por 

segmento                         
Entrega de produtos                         

Pesquisa com a 
comunidade                          

Relatório de avaliação de 
resultados                         

Fonte: Agência Way 

10.3.6.9 Orçamento 

 
Tabela 55– Orçamento - ArrecadaCIR  

Fonte: Agência Way 
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10.3.7 Ação 7: Campeonato júnior de futebol de salão 

 

10.3.7.1 Apresentação  

 
O Clube Internacional de Regatas é uma instituição que preza pela saúde 

promovida por meio das atividades esportivas e sociais. Logo, como forma de 

estender esses benefícios aos funcionários, promover integração, valorização e 

estreitar laços com esse público, a Agência Way apresenta uma ação que criará 

vínculos entre o CIR, os funcionários e seus familiares. 

Além disso, poderá consolidar, por meio desta ação, uma imagem 

socialmente responsável perante seus públicos de interesse. 

 

10.3.7.2 Objetivos  

 
 Criar vínculos entre a organização e os familiares dos funcionários  

 Estimular a qualidade de vida.  

 Proporcionar momentos de lazer e diversão aos funcionários e seus 

dependentes.  

 

10.3.7.3 Justificativa  

 

Conforme constatado por meio das pesquisas apresentadas nesse projeto, 

atualmente, o Clube Internacional de Regatas não desenvolve ações voltadas aos 

familiares de seus funcionários. Dessa forma, os vínculos entre o Clube e este 

público encontram-se enfraquecidos, sendo refletidos significativamente no 

relacionamento da empresa com seus funcionários, como demonstrado na pesquisa, 

com a grande insatisfação dos funcionários neste âmbito. 

Assim sendo, esta ação surge para unificar os propósitos de oferecer bem-

estar através da prática de atividades esportivas e sociais com o núcleo familiar de 

seus funcionários. 

 

10.3.7.4 Estratégias 
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 Inscrições para os filhos dos funcionários. 

 Elaboração de uniforme para os jogadores.  

 Premiação do time vencedor com troféu e medalhas de participação 

a todos os participantes. 

 Escolher o Artilheiro do Campeonato Chuteira de Ouro e Goleiro Luvas 

de Ouro.  

 Oferecer solenidade de encerramento do campeonato com show de 

banda local. 

 Matéria com o time e os pais dos ganhadores do campeonato no jornal 

Inter News e no JM Fique por Dentro do Vermelhinho. 

 

10.3.7.5 Públicos  

 

 Funcionários (operacionais, administrativos e terceirizados). 

 Familiares dos funcionários.  

 

10.3.7.6 Desenvolvimento 

 

Fase 1: Esquema tático  

O campeonato terá como sede as próprias instalações do CIR. Na fase de 

planejamento, serão convocados os bandeirinhas e juízes que atuam nos 

campeonatos promovidos pelo Clube, três meses antes do evento, no mês de 

agosto. Dois Banners (0,90cm x 1,20m) serão dispostos no Clube (um na sede 

social e um na sede náutica), nas áreas de uso exclusivo para funcionários, quinze 

dias antes do evento, no mês de outubro, convidando a todos para prestigiarem o 

evento. A Agência Way se responsabilizará pela elaboração de um modelo de 

troféu e uniforme para as equipes. 

Para definição destes itens e outras informações acerca, será redigido um 

regulamento, contemplando todas as orientações e informações pertinentes ao 

campeonato, como idade mínima para participar, categorias, entre outros. Este 

regulamento será divulgado em um encarte, entregue aos funcionários junto com o 

holerite do mês de outubro. 
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Fase 2: Contabilizando craques 

Após as orientações e preparativos, iniciaremos o período de inscrições, 

durante todo o mês de agosto. Para que o campeonato ocorra em conformidade, 

haverá um limite máximo de até 16 equipes masculinas e 16 equipes femininas 

participantes. Assim sendo, os funcionários poderão inscrever suas equipes, 

compostas por sete crianças, incluindo até três participantes reservas e o(a) 

goleiro(a), que deverão ser filhos(as) dos colaboradores do Clube Internacional de 
Regatas.  As equipes receberão um nome, a ser definido pelo próprio time. Um 

funcionário “apadrinhará” uma equipe e será seu técnico e cada equipe terá dois 

meses para treinar em uma quadra nas instalações do CIR.  

O Setor de Comunicação fará o elo entre o Clube e a Agência Way e ficará 

encarregado de repassar todas as informações, como a quantidade de inscrições e 

equipes. A Agência Way se encarregará de efetuar as chaves que irão compor o 

campeonato. Todas as informações, como as chaves dos jogos, serão divulgadas 

por intermédio do Setor de Comunicação aos funcionários, após o término do 

período de inscrições, e os uniformes poderão ser retirados pelos funcionários-

técnicos no próprio Setor de Comunicação, durante o período de duas semanas que 

antecedem o início do campeonato, em novembro. O Setor de Comunicação 

também ficará encarregado de divulgar uma hashtag criada pela Agência Way no 

mês que antecede o evento, especialmente para o evento, como forma de facilitar o 

acompanhamento nas mídias digitais. 

 

Fase 3: Apito inicial 

Os jogos acontecerão aos finais de semana, com jogos aos sábados e 

domingos, e contará com uma solenidade de abertura, para todas as equipes, 

funcionários e familiares, e uma solenidade de encerramento do campeonato. Para 

esta, haverá apresentação de uma banda local e a premiação, com troféu, do 

Artilheiro do Campeonato Chuteira de Ouro e o Goleiro Luvas de Ouro. Os 

integrantes da equipe vencedora do Campeonato ganharão um ano de escolinha de 

futebol de salão, oferecidas pelo CIR. Todos os integrantes de todas as equipes 

participantes ganharão medalha. A cobertura do evento de encerramento e a equipe 

campeã serão tema das editorias Vermelhinho, o destaque é você dispostas no Inter 
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News e no Fique por dentro do Vermelhinho, nas atualizações de dezembro. Este 

evento terá frequência anual, sempre no mês de novembro. 

 

10.3.7.7 Mensuração  

 
Para conferir o alcance e o grau de satisfação com o evento, a Agência Way 

confeccionará um relatório com observações sobre todo o evento, como quantidade 

de inscritos, de equipes, presença de torcedores e convidados, entre outros, além de 

acompanhar os comentários acerca nas mídias digitais, através da hashtag do 

evento, difundida pelo Setor de Comunicação. 

A Agência Way também entrará em contato com os pais e responsáveis dos 

participantes do campeonato, a fim de identificar o impacto e o feedback dos 

mesmos a respeito do Campeonato, uma semana após seu término. A Agência 
Way também confeccionará um relatório a partir do depoimento dos superiores de 

cada setor, por intermédio do Setor de Comunicação, acerca da qualidade do clima 

organizacional e integração entre os funcionários pós-Campeonato, no mês de 

dezembro. Todas estas informações, relacionadas, conceberão um relatório final, 

que será apresentado ao Setor de Comunicação do CIR. 

 

10.3.7.8 Cronograma 
Tabela 56 – Cronograma – Campeonato júnior de futebol de salão 

Campeonato júnior de futebol de salão 
2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Contratação do bandeirinhas                         

Contratação da banda                         
Compra de troféus, 

medalhas e uniformes                         
Criação e divulgação da 

hashtag                         
Divulgação do evento                         

Inscrições                         
Execução                          
Avaliação                         

Fonte: Agência Way 
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10.3.7.9 Orçamento 

Tabela 57 – Orçamento – Campeonato júnior de futebol de salão 

Fonte: Agência Way 
 
10.3.8 Ação 8: IntegraCIR 

 
10.3.8.1 Apresentação 

 
O IntegraCIR oferece a possibilidade de participação dos familiares dos 

funcionários com o cotidiano do Clube, usufruindo dos benefícios proporcionados 

pela atividade física. A proposta desta ação é oferecer modalidades esportivas 

gratuitas, em horários preestabelecidos, mediante cadastramento e inscrição dos 

filhos e cônjuges dos funcionários.  
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10.3.8.2 Objetivos 

 
 Aproximar os familiares dos funcionários da instituição. 

 Proporcionar qualidade de vida. 

 
10.3.8.3 Justificativas 

 
Não existem, atualmente, ações voltadas aos familiares dos funcionários, algo 

bastante citado negativamente durante as pesquisas indicadas anteriormente. 

Assim sendo, essa ação visa aproximar os familiares dos funcionários do CIR, 

levá-los a conhecer a instituição de perto, e ainda colaborar com a saúde e a 

qualidade de vida, por meio da prática de atividades físicas. 

 
10.3.8.4 Estratégias 

 
 Oferecer modalidades esportivas para adultos e crianças, familiares 

dos funcionários. 

 Divulgar a ação. 

 Efetuar cadastramento dos familiares. 

 Oferecer modalidades esportivas gratuitas. 

 
10.3.8.5 Públicos 

 
 Familiares dos funcionários 

 
10.3.8.6 Desenvolvimento 

 
Fase 1: Planejamento 

A ação consistirá em oferecer aulas de modalidades esportivas, 

gratuitamente, para filhos(as) e/ou cônjuges de funcionários. As modalidades serão 

dividas entre adultos e crianças até 16 anos. Para adultos, as opções serão futsal, 

ginástica localizada, zumba e judô. Para as crianças, as opções serão ginástica 

artística, futsal e karatê. Serão abertas novas turmas, especialmente para os 
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familiares, de forma a estimular a integração entre si, e as datas e horários serão 

estipulados pelo CIR, de acordo com disponibilidade. Em caráter inicial, os inscritos 

somente poderão frequentar uma modalidade, a escolher, de forma a organizar os 

horários e aulas, e oferecer oportunidade de participação a todos. Conforme o 

andamento da ação haverá a possibilidade de abertura de novas turmas, novos 

horários, e frequência de mais de uma modalidade. 

 

Fase 2: Divulgação  

O Setor de Comunicação fará a divulgação da ação, dois meses antes da 

data vigente, em fevereiro, por meio de mensagem no holerite e na intranet. Um mês 

antes da data vigente, em março, será feita a divulgação no JM Fique por Dentro do 

Vermelhinho, na Editoria Vermelhinho dá a Letra. Quinze dias antes da data vigente, 

em março, serão encaminhados e-mails e informativos, aos funcionários. 

 

Fase 3: Cadastramento e inscrição 

Os funcionários que tiverem interesse em cadastrar seus familiares no 

programa IntegraCIR terão o período do mês que antecede a data vigente, em 

março. Para o cadastramento, é necessário que o funcionário apresente, no Setor 

de Comunicação, o RG original e uma cópia, de seu filho(a) e/ou cônjuge, e 

preencha um formulário, com os respectivos dados pessoais, seus e da(s) pessoa(s) 

que frequentarão) as aulas, e a(s) modalidade(s) a ser(em) frequentada. O Setor de 

Comunicação se encarregará da confecção de carteirinhas especiais, que garantirão 

o acesso às aulas gratuitas. As aulas das modalidades terão início no mês de abril. 

 

10.3.8.7 Mensuração 

 
Durante os meses da divulgação e inscrição, o Setor de Comunicação do CIR 

se encarregará de fazer um levantamento baseado na quantidade de inscrições 

efetuadas, como forma de avaliar o alcance e aceitação da ação. A Agência Way se 

encarregará da confecção de um relatório semestral, baseado nos dados fornecidos 

pelo Setor de Comunicação do CIR, a respeito da quantidade de alunos, frequência 

às aulas, e procura por novas inscrições. O relatório será enviado ao Setor de 

Comunicação como forma de avaliar a eficácia da ação.  
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10.3.8.8 Cronograma 

 
Tabela 58 – Cronograma – IntegraCIR 

IntregraCIR 

2015 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Divulgação                          
Cadastramento e 

Inscrição                         

Desenvolvimento                         

Avaliação                         
Fonte: Agência Way 

 

 10.3.8.9 Orçamento 

 
Tabela 59 – Orçamento – IntegraCIR 

Fonte: Agência Way 
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11 CRONOGRAMA DE AÇÕES   

 
O planejamento está intrínseco nas atividades das Relações Públicas e na 

gestão da comunicação. O ato de planejar permite considerar as diversas 

possibilidades, organizar, prever, arquitetar estratégias, lidar com adversidades e 

escolher o melhor caminho. 

Assim sendo, a Agência Way apresenta, no presente capítulo, uma proposta 

de cronograma geral, contemplando todas as ações de comunicação propostas 

nesse projeto, estruturado com duração de um ano – de janeiro a dezembro de 

2015. Esse cronograma permite a visualização de um panorama geral, após análise 

das especificações de cada ação, apresentadas anteriormente. 
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12 PLANO DE INVESTIMENTO  

 

Um plano de comunicação eficiente pode ser atrativo e extremamente 

funcional para as instituições. Contudo, os objetivos do plano de ação devem ser 

SMART, ou seja, específicos (Specific), mensuráveis (Measurable), atingíveis 
(Achievable) e relevantes (Relevant): possuir metas claras, possuir ferramentas 

para avaliar o quão perto ou longe se está dos propósitos, ser realista, ser 

significativo e pertinente e, por fim, possuir prazo, para delimitá-lo. (HASHIMOTO, 

2014). 

Assim sendo, após apresentar as sustentações para funcionalidade desse 

projeto, introduzimos o plano de investimento, com detalhamentos específicos para 

cada ação. Desta forma a instituição-cliente desse projeto poderá visualizar, com 

maior clareza de entendimento, o investimento dessa operação. 

Esse investimento torna-se fundamental para complementar a qualidade dos 

serviços oferecidos pelo Clube Internacional de Regatas, e elevá-lo a um nível 

superior em comparação com o cenário em que atua, ascendendo ao nível dos 

clubes sociorrecreativos mais relevantes em âmbito nacional. A qualidade da gestão 

da comunicação e dos processos comunicacionais proverá ao CIR nível de 

excelência compatível às exigentes demandas globais, de consciência e 

responsabilidade social. 

O presente plano de investimento está previsto de janeiro a dezembro de 

2015. É importante ressaltar que esse projeto consiste no pontapé inicial para o 

refinamento da cultura organizacional, havendo necessidade da continuidade nas 

execuções em longo prazo. 
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Tabela 60 – Plano de investimento 
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Fonte: Agência Way 
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sabemos que o relacionamento de qualquer instituição com seus diversos 

públicos, seja ela pertencente ao primeiro, segundo ou terceiro setor, é de suma 

importância para a construção e manutenção da identidade institucional, bem como 

de sua reputação. As instituições de todos os segmentos estão cada vez mais 

conscientes da importância da gestão de relacionamentos em seu meio social.  

Contudo, vale ressaltar que, nesse panorama, cabe também ao profissional 

da Comunicação a reciclagem e adaptação constantes às demandas externas e 

internas. Como um organismo vivo, a instituição deve moldar-se à sociedade e, 

atualmente, às questões globais. No caso da organização-cliente deste projeto, o 

Clube Internacional de Regatas, há a real necessidade de aproximá-lo a uma 

variedade de públicos e reconfigurar a imagem estabelecida por anos de 

tradicionalismo, sem que houvesse adaptações.  

Desta forma, a Agência Way propôs uma nova realidade comunicacional ao 

Clube Internacional de Regatas, instituição-cliente deste projeto. Partindo do 

planejamento estratégico de comunicação organizacional, direcionado 

especificamente para os associados, os funcionários e seus familiares, bem como a 

comunidade do entorno, objetivamos posicionar os relacionamentos, a cultura e o 

clima organizacionais como princípios norteadores das dinâmicas internas do CIR.  

As pesquisas empreendidas junto aos funcionários e associados desta 

instituição apontaram que o Clube Internacional de Regatas indica a intenção de 

ser caracterizado como instituição que prima pela qualidade de vida e bem-estar de 

seus associados; em contrapartida, seus outros públicos essenciais estavam sendo 

postos à parte dos processos comunicacionais, particularmente os funcionários e 

seus familiares e a comunidade do entorno. 

Logo, faz-se necessário, estrategicamente, trabalhar a comunicação de mão 

dupla com esses públicos, numa perspectiva da valorização destes colaboradores 

da efetividade dos negócios organizacionais, direta ou indiretamente. Assim, para 

que os vínculos entre o Clube, os associados, a comunidade, os funcionários e seus 

familiares se processem com eficácia, fortalecendo também a credibilidade e a 

reputação institucional, é preciso estabelecer interações benfazejas com os seus 

públicos, administrando e estreitando o relacionamento com esses colaboradores e 
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parceiros, além de valorizar as práticas de trabalho e criar ambientes propícios 

para o seu bem-estar e o clima organizacional positivo. 

Importante ressaltar a essencialidade da articulação direta entre o Setor de 

Comunicação do CIR com o setor de Gestão de Pessoas nestas questões. Neste 

contexto, convém também salientar que a existência de um setor de comunicação 

interna no Clube Internacional de Regatas seria elementar para potencializar as 

interações entre os seus públicos de interesse, viabilizar as práticas sustentáveis 

no ambiente organizacional e aprimorar continuamente as ações elucidadas no 

planejamento estratégico de comunicação, elaborado neste projeto. O plano de 

ação proposto tem como prazo um ano, embora se saiba que esta é uma 

perspectiva temporal, apenas para representar a base para os projetos futuros. 
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A – Instrumento de pesquisa quantitativa com os funcionários 
operacionais  

 
Idade: ___________________ Sexo: (   ) F     (   ) M 

 

1. Há quanto tempo você é funcionário do Clube? 

_______________________________________________________________ 

 

2. De que modo você ingressou no quadro de funcionários?  

 (  ) INDICAÇÃO       (  ) CLASSIFICADOS     (    ) MÍDIAS DIGITAIS     (   ) OUTROS 

MEIOS 

 

3. Você passou por algum tipo de integração e treinamento quando começou a 

trabalhar no Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

4. Há treinamentos constantes para reciclagem, adaptação e/ou novos 

aprendizados para o seu trabalho? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

5. Você gosta de trabalhar no Clube?  

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) PARCIALMENTE     Por que? _________________ 

 

6. Você tem orgulho de trabalhar no Clube?  

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) PARCIALMENTE     Por que? _________________ 

7. De 1 a 5, considerando 1 muito ruim e 5 excelente, como você avalia: 

 

a. relacionamento entre funcionários? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

b. ambiente de trabalho? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      
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c. espaços específicos para a convivência / interação dos funcionários? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5   

d. festas e confraternizações para os funcionários? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5         

e. relacionamento da empresa com seus familiares? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

f. carga horária de trabalho? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

g. salários, benefícios e bonificações?  

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5         

h. equipamentos e materiais necessários para o seu trabalho?  

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

i. uniformes fornecidos? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5 

 

8. Como você toma conhecimento das novas normas, festividades e outras 

novidades para os funcionários? 

(   ) MURAL     (   ) SITE     (   ) INTRANET     (   ) CONVERSA COM SUPERIORES (   

) CONVERSA COM OUTROS FUNCIONÁRIOS     (   )  INFORMATIVOS     (   ) E-

MAIL     (   ) ALTO-FALANTE INTERNO 

 

9. Como você gostaria de receber essas notificações? 

(   ) MURAL     (   ) SITE     (   ) INTRANET     (   ) REUNIÕES COM SUPERIORES (   

) REUNIÕES COM OUTROS FUNCIONÁRIOS     (   )  INFORMATIVOS     (   ) E-

MAIL     (   ) ALTO-FALANTE INTERNO     (   ) MENSAGEM NO HOLERITE     (   ) 

JORNAIS E REVISTAS 

 

10. Você pode utilizar os espaços e equipamentos de lazer do Clube nas suas 

horas vagas? 

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES     (   ) RARAMENTE     (   ) NUNCA      

 

11. Você já contatou o Clube com a finalidade de sugerir / reclamar /elogiar? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   
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12. Por qual meio? 

(   ) TELEFONE     (   ) E-MAIL     (   ) INTRANET     (   ) PESSOALMENTE     (   ) 

SITE     (   ) CAIXA DE SUGESTÕES     (   ) MURAL 

 

13. Você acha que suas sugestões / reclamações/ elogios são ouvidos e 

atendidos pelo Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES  

 

14. Você sabe a quem recorrer quando acontece algum problema? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

15. Se sim, você tem o apoio desta pessoa / setor para resolver o problema? 

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES     (   ) RARAMENTE     (   ) NUNCA      

 

16. Você considera que, no seu setor, há união para o desenvolvimento do 

trabalho? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES 

 

17. Você sabe quem são os diretores do Clube atualmente?  

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

18. Você sabe a qual diretoria pertence o seu setor?  

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

19. Você pode contar com o diretor do seu setor?  

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES     (   ) RARAMENTE     (   ) NUNCA    

   

20. Você tem abertura para expor suas opiniões e necessidades ao seu diretor? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES   

 

21. Há reuniões periódicas dos funcionários com a diretoria do Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   
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22. Se sim, está satisfeito com a forma como os encontros são feitos? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES   

 

23. Você gostaria de sugerir alguma mudança para a melhoria do seu trabalho no 

Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     SE SIM, QUAL_________________________________   

 

24. Existe algum ponto importante que você gostaria de citar e que não tenha 

sido abordado? 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Instrumento de pesquisa quantitativa com os funcionários 
administrativos 

 
Idade: ___________________ Sexo: (   ) F     (   ) M 

 

25. Há quanto tempo você é funcionário do Clube? 

_______________________________________________________________ 

 

26. Qual é a sua formação? 

(   ) FUNDAMENTAL COMPLETO     (   ) MÉDIO COMPLETO          (   ) SUPERIOR 

COMPLETO     (   ) SUPERIOR INCOMPLETO / CURSANDO   

 

27. De que modo você ingressou no quadro de funcionários?  

 (  ) INDICAÇÃO       (  ) CLASSIFICADOS     (    ) MÍDIAS DIGITAIS     (   ) OUTROS 

MEIOS 

 

28. Você passou por algum tipo de integração e treinamento quando começou a 

trabalhar no Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

29. Há treinamentos constantes para reciclagem, adaptação e/ou novos 

aprendizados para o seu trabalho? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

30. Você se sente satisfeito em trabalhar nesta instituição? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) PARCIALMENTE     Por que? _________________ 

 

31. Você se considera um funcionário participativo e motivado? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES     Por que? ______________________ 

 

32. Você se considera um funcionário proativo? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES     Por que? ______________________ 
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33. De 1 a 5, considerando 1 muito ruim e 5 excelente, como você avalia: 

 

a. relacionamento entre funcionários? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

b. ambiente de trabalho? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

c. espaços específicos para a convivência / interação dos funcionários? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5   

d. festas e confraternizações para os funcionários? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5         

e. relacionamento da empresa com seus familiares? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

f. carga horária de trabalho? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

g. salários, benefícios e bonificações?  

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5         

h. equipamentos e materiais necessários para o seu trabalho?  

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

i. uniformes fornecidos? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5 

 

34. Como você toma conhecimento das novas normas, festividades e outras 

novidades para os funcionários? 

(   ) MURAL     (   ) SITE     (   ) INTRANET     (   ) CONVERSA COM SUPERIORES  

(   ) CONVERSA COM OUTROS FUNCIONÁRIOS     (   )  INFORMATIVOS     (   ) E-

MAIL     (   ) ALTO-FALANTE INTERNO     (   ) OUTROS     Qual ________ 

 

35. Como você gostaria de receber essas notificações? 

(   ) MURAL     (   ) SITE     (   ) INTRANET     (   ) REUNIÕES COM SUPERIORES  

(   ) REUNIÕES COM OUTROS FUNCIONÁRIOS     (   )  INFORMATIVOS     (   ) E-

MAIL     (   ) ALTO-FALANTE INTERNO     (   ) MENSAGEM NO HOLERITE     (   ) 

JORNAIS E REVISTAS     (   ) OUTROS     Qual _____________________ 
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36. Você pode utilizar os espaços e equipamentos de lazer do Clube nas suas 

horas vagas? 

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES     (   ) RARAMENTE     (   ) NUNCA      

 

37. Você já contatou o Clube com a finalidade de sugerir / reclamar /elogiar? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

38. Por qual meio? 

(   ) TELEFONE     (   ) E-MAIL     (   ) INTRANET     (   ) PESSOALMENTE     (   ) 

SITE      

(   ) CAIXA DE SUGESTÕES     (   ) MURAL     (   ) OUTROS     Qual ________ 

 

39. Você acha que suas sugestões / reclamações/ elogios são ouvidos e 

atendidos pelo Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES  

 

40. Você sabe a quem se reportar quando possui dúvidas ou precisa sanar algum 

problema?  

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

41. Se sim, você tem o apoio desta pessoa / setor para resolver o problema? 

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES     (   ) RARAMENTE     (   ) NUNCA      

42. Você tem autonomia para a resolução de pequenos problemas ou há 

necessidade de se reportar frequentemente ao seu superior? 

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES     (   ) RARAMENTE     (   ) NUNCA    

 

43. Você considera o Clube uma instituição muito burocrática?  

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

44. Considera que a burocracia dificulta o processo e a dinâmica de trabalho no 

Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) DEPENDE 
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45. Você considera que, no seu setor, há união para o desenvolvimento do 

trabalho? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES 

 

46. Você sabe quem são os diretores do Clube atualmente?  

(   ) SIM     (   ) NÃO   

47. Você sabe a qual diretoria o seu setor deve se reportar?  

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

48. Você pode contar com o diretor do seu setor?  

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES     (   ) RARAMENTE     (   ) NUNCA    

 

49. Você sente que há abertura para diálogo com o diretor responsável pelo seu 

setor?  

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES   

 

50. Há reuniões periódicas dos funcionários com a diretoria do Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

51. Se sim, está satisfeito com a forma como os encontros são feitos? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES   

 

52. Você gostaria de sugerir alguma mudança para a melhoria do seu trabalho no 

Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     SE SIM, QUAL_________________________________ 

 

53. Existe algum ponto importante que você gostaria de citar e que não tenha 

sido abordado? 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Instrumento de pesquisa quantitativa com os funcionários 
terceirizados 

 
Idade: ___________________ Sexo: (   ) F     (   ) M 

 

54. Há quanto tempo você presta serviços para o Clube? 

_______________________________________________________________ 

 

55. Você passou por algum tipo de integração e treinamento quando começou a 

trabalhar no Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

56. Você se considera um funcionário participativo e motivado? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES     Por que? ______________________ 

 

57. Você gosta de trabalhar no Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) PARCIALMENTE     Por que? _________________ 

 

58. De 1 a 5, considerando 1 muito ruim e 5 excelente, como você avalia: 

 

a. relacionamento entre funcionários? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

b. ambiente de trabalho? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

c. festas e confraternizações para os funcionários? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5         

d. relacionamento da empresa com seus familiares? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

e. carga horária de trabalho? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

f. salários, benefícios e bonificações?  

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5         

g. equipamentos e materiais necessários para o seu trabalho?  
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(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

h. uniformes fornecidos? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5 

i. espaços específicos para a convivência / interação dos funcionários? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5   

 

59. Você também pode utilizar os espaços específicos a convivência / interação 

dos funcionários? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES     Por que? ______________________ 

  

60. Você acha que recebe o mesmo tratamento que os demais funcionários?  

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES     Por que? ______________________ 

    

61. Como você toma conhecimento das novas normas, festividades e outras 

novidades para os funcionários? 

(   ) MURAL     (   ) SITE     (   ) INTRANET     (   ) CONVERSA COM SUPERIORES     

(   ) CONVERSA COM OUTROS FUNCIONÁRIOS     (   )  INFORMATIVOS     (   ) E-

MAIL     (   ) ALTO-FALANTE INTERNO     (   ) OUTROS     Qual ________ 

 

62. Como você gostaria de receber essas notificações? 

(   ) MURAL     (   ) SITE     (   ) INTRANET     (   ) REUNIÕES COM SUPERIORES     

(   ) REUNIÕES COM OUTROS FUNCIONÁRIOS     (   )  INFORMATIVOS     (   ) E-

MAIL     (   ) ALTO-FALANTE INTERNO     (   ) MENSAGEM NO HOLERITE     (   ) 

JORNAIS E REVISTAS     (   ) OUTROS     Qual _____________________ 

 

63. Você pode utilizar os espaços e equipamentos de lazer do Clube nas suas 

horas vagas? 

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES     (   ) RARAMENTE     (   ) NUNCA      

 

64. Você já contatou o Clube com a finalidade de sugerir / reclamar /elogiar? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

65. Por qual meio? 
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(   ) TELEFONE     (   ) E-MAIL     (   ) INTRANET     (   ) PESSOALMENTE     (   ) 

SITE     (   ) CAIXA DE SUGESTÕES     (   ) MURAL 

 

66. Você acha que suas sugestões / reclamações/ elogios são ouvidos e 

atendidos pelo Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES     (   ) OUTROS     Qual _____________ 

 

67. Você sabe a quem recorrer quando acontece algum problema? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

68. Se sim, você tem o apoio desta pessoa / setor para resolver o problema? 

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES     (   ) RARAMENTE     (   ) NUNCA      

69. Há cooperação por parte dos funcionários do Clube para com os funcionários 

terceirizados? 

(   ) SEMPRE     (   ) ÀS VEZES     (   ) RARAMENTE     (   ) NUNCA 

 

70. Você considera que, no seu setor, há união para o desenvolvimento do 

trabalho? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES 

 

71. Você sabe a qual diretoria pertence o seu setor?  

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

72. Você sente que há abertura para diálogo com o diretor responsável pelo seu 

setor?  

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES   

 

73. Costumam ter reuniões periódicas dos funcionários terceirizados com a 

diretoria do Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

74. Se sim, está satisfeito com a forma como os encontros são feitos? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES   
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75. Você gostaria de sugerir alguma mudança para a melhoria do seu trabalho no 

Clube? 

(   ) SIM     (   ) NÃO     SE SIM, QUAL_________________________________   

 

76. Existe algum ponto importante que você gostaria de citar e que não tenha 

sido abordado? 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Instrumento de pesquisa quantitativa com os associados 
 

Idade: ___________________ Sexo: (   ) F     (   ) M 

1. O que te atraiu para associar-se ao Clube? 

_______________________________________________________________ 

 

2. Há quanto tempo você é associado do Clube? 

_______________________________________________________________ 

 

3. O que você acha da infraestrutura do Clube? 

(    ) ÓTIMA     (   ) BOA   (   ) REGULAR   (   ) PÉSSIMA 

 

4. De 1 a 5, considerando 1 muito ruim e 5 excelente, como você avalia: 

 

a. atendimento dos funcionários? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

b. piscinas? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

c. quadras? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

d. restaurantes? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

e. salões de festas? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

f. atividades esportivas e modalidades de ginástica? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

g. academia de musculação e aparelhos? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

h. festas, confraternizações e agenda de eventos? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5         

i. higiene? 

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

j. segurança? 
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(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

k. identidade visual?  

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5         

l. sinalização interna e placas de identificação?  

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

m. tecnologia?  

(   ) 1     (   ) 2     (   ) 3     (   ) 4     (   ) 5      

 

5. Você gosta de frequentar o Clube?  

(    ) SIM        (     ) NÃO     Por que? __________________________________ 

 

6. Considera que os espaços sejam bem aproveitados? 

(    ) SIM        (     ) NÃO 

 

7. Você considera o Clube um local de lazer ou esportivo? 

(    ) LAZER         (    ) ESPORTIVO     (   ) AMBOS 

 

8. Você acha que o Clube oferece atividades o suficiente para toda sua família? 

(    ) SIM        (     ) NÃO 

 

9. Qual atividade você exerce com maior frequência no Clube? 

_______________________________________________________________ 

 

10. Você sabe como contatar / já contatou o Clube com a finalidade de sugerir / 

reclamar /elogiar? 

(   ) SIM     (   ) NÃO   

 

11. Por qual meio? 

(   ) TELEFONE     (   ) E-MAIL     (   ) INTRANET     (   ) PESSOALMENTE     (   ) 

SITE     (   ) CAIXA DE SUGESTÕES     (   ) MURAL 

 

12. Você acha que suas sugestões / reclamações / elogios são ouvidos e 

atendidos pelo Clube? 
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(   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) ÀS VEZES  

 

13. Você já teve algum tipo de problema / desgosto com o Clube? 

(    ) SIM        (     ) NÃO 

 

14. Como você toma conhecimento da agenda de eventos? 

(   ) MURAL     (   ) SITE     (   ) CONVERSA COM FUNCIONÁRIOS     (   )  

INFORMATIVOS     (   ) E-MAIL     (   ) TV INFORMATIVA 

 

15. Como você gostaria de receber a agenda de eventos? 

(   ) MURAL     (   ) SITE     (   ) CONVERSA COM FUNCIONÁRIOS     (   )  

INFORMATIVOS     (   ) E-MAIL     (   ) REVISTA     (   ) TV INFORMATIVA      

(   ) APLICATIVO DE SMARTPHONE     (   ) MENSAGEM DE TEXTO SMS 

(   ) JORNAL INSTITUCIONAL     (   ) REVISTA      

 

16. Está satisfeito com a agenda de eventos fornecida pelo Clube?  

(     )SIM        (     ) NÃO 

 

17. Você sempre tem conhecimento do período de eleição e das chapas para 

candidatos a diretoria? 

(    ) SIM        (     ) NÃO 

 

18. Você costuma votar? 

(    ) SIM        (     ) NÃO 

 

19. Acha que isso seja importante? 

(    ) SIM        (     ) NÃO 

 

20. Você indica ou indicaria o Clube para alguém? 

(    ) SIM        (     )NÃO 

 

21. Você gostaria de sugerir alguma mudança para a melhoria do seu trabalho no 

Clube? 
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(   ) SIM     (   ) NÃO     SE SIM, QUAL_________________________________   

 

22. Existe algum ponto importante que você gostaria de citar e que não tenha 

sido abordado? 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Instrumento de pesquisa qualitativa com a assessora de 
imprensa 

 
1. Qual é o seu nome completo? 

2. Há quanto tempo trabalha no CIR? 

3. Qual seu cargo? 

4. Quais suas atividades laborais? 

5. A respeito dos processos comunicacionais, você acredita que a comunicação 

interna seja eficiente? 

6. Como avalia os relacionamentos internos? 

7. Você acredita que haja necessidade de cursos para reciclagem entre os 

funcionários? 

8. Você avalia como positiva ou negativa a baixa rotatividade de funcionários no 

CIR? 

9. Acredita que o Clube seja uma instituição burocrática? 

10. Faça uma avaliação dos materiais de comunicação dirigida. 

11. Fale sobre como se processa a comunicação com os associados.  
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APÊNDICE F – Instrumento de pesquisa qualitativa com a auxiliar 
administrativa 

 
1. Qual é o seu nome completo? 

2. Há quanto tempo trabalha no CIR? 

3. Qual seu cargo? 

4. Quais suas atividades laborais? 

5. A respeito dos processos comunicacionais, você acredita que a comunicação 

interna seja eficiente? 

6. Como avalia os relacionamentos internos? 

7. Você acredita que haja necessidade de cursos para reciclagem entre os 

funcionários? 

8. Você avalia como positiva ou negativa a baixa rotatividade de funcionários no 

CIR? 

9. Acredita que o Clube seja uma instituição burocrática? 

10. Faça uma avaliação dos materiais de comunicação dirigida. 

11. Fale sobre como se processa a comunicação com os associados. 

 

 

 


